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 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ' ..  دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 ديرملا صلختيل (ءاخلا حتفب ) ةولخلا قيرط ةيفوصلا ةداسلا جهتنا دقف 0

 ةايحلا تاردكم نم صلختيلو هكولسو هبلق ىلع أرطت ىتلا بويعلاو تافآلا نم

 ىلإ لوصولاو ىلاعت هللا ىلإ لوصولا ضرغب كلذو هبلقو هزكف ىفصي ىك
 لزنتتف ةولخلا ةذه نم ديرملا ىلع ىلجتت ىتلا ةينابرلا تاحوتفلاو ةيهلإلا رارسألا

 امك :بتكلا نم وأ هخيش نم هملعي نأ نكمي ال امو هملعي نكي مل ام ملعيف هيلع

 نم ةولخلا نكت ملو ليدعت وأ ليوأت ىلإ جاتحت ال ةينابر تافوشكو تاماهلإ اهنأ
 هللا لاق ثيح ةنسلاو باتكلا ىف اهيلع صوصنمو ةروكذم لب ةيفوصلا عادتبا

 اونمؤي مل نيذلا هموق لازتعا ىف هتولخ نم , نمحرلا ليلخ هلعف امل ةراشإ ىلاعت
 ًالكو بوقعيو قاحسإ هل ابو هللا نود نم نودبعي امو مهلزتعا امل ١ هتلاسرب

 ةلزعلا ىنعمب ةيوبنلا ثيداحألا ىف تركذ دقو « 44 ميرم ةروس ٠ 4 ابن انلعِج

 نمؤم) :لاق لضفأ سانلا ىأ هللا لوسر اي لجر لاق ملسمو ىراخبلا ىور ثيح
 . ىف لزتعم لجر مث : لاق... . نم مث: لاق. هللا ليبس ىف هلامو هسفنب دهاجم

 ةولخلاو لازعنالاو لازتعالاف ( هرش نم سانلا عديو هبر دبعي باعشلا نم بعش

 ىف ةفدارتم اهلكو ةنسلاو نآرقلا ىف هيلع صوصنمو فورعم ءىش سانلا نع

 . لاقف ةلزعلاو ةولخلا نيب سانلا ضعب قرف نكلو . ةلزعلا ىه ةولخلاف ىنعملا

 ىهو هللا نع لغشيو هيلإ وعدت امو سفنلا نم ةلزعلاو رايغألا نم ةولخلا مهضعب
 دحاو ىنعملا نكلو دوجولا ةليلق ةلزعلاو « دوجولا ةريثك ةولخلاف « ةولخلا نم معأ
 بلقلاو نهذلا ةيفصتو سانلا نع لازتعالا هانعم امهنم لكف دحاو ضرغلاو



 ءٌع

 ىمستف ةيفوصلا ريغ امأ ظفلك طقف ةيفوصلا ىلع قلطت تحبصأ انه نم ةولخلاو
 .ةلزع هل

 ىف صوصنخلا هجو ىلع ةيفوصلا ءاملعو امومع ءاملعلا ملكت دقو |

 . مهضعب لاوقأ ىه اهو اريثك اهجئاتنو ةلزعلا ىنعم
 ةلزعلاو ةوفصلا لهأ ةفص ةولخلا : ةيريشقلا ةلاسرلا ىف ىريشقلا لوقي

 مث هسنج ءانبأ نع ةلزعلا نم هلاح ءادتبا نم ديرملل دبالو ةلصولا تارامأ نم

 .. ةولخلا نم هتياهن ىف
 ىف بصت تافيرعتلا لك نكلو فيرعت نم رثكأ اهل ةيفوصلا دنع ةولخلاو

 برقتلل هسقنب دارفنالاو مهب طالتخالا كرتو سانلا لازتعا وهو الأ دحاو ىنعم

 عيمج نم ايلاخ ناسنإلا نوكي نأ ةولخلا ىبرغملا نامثع وبأ لاق ىلاعت هللا ىلإ
 ةلزعلا ىف نإف ريخ سانلا ةطلاخم ىف ناك نإ : لوحكم لاقو هللا ركذ الإ راكذألا

 موقلا عم نوكت نأوه ةلزعلا ريسفت ىف مهضعب ىل لاق كرابملا نبا لاقو ةمالسلا
 لاقو . كسماف كلذ ريغ ىف اوضاخ نإو مهعم ضخف .هللا ركذ ىف اوضاخ نإف
 لاقو سانلاب سانكتسالا سالفإلا ةمالع ىلبشلا لاقو ةدابع ةلزعلا ني دريس نيا
 وبأ لاقو سانلا لزتعيلف هبلقو هندب حيرتسيو هنيد هل ملسي نأ دارأ نم داينجلا
 سانلل عنصتلاو ءايرلا ةفآ نم ةمالسلا الإ ةلزعلا ىف نكي ملول ىباطخلا ناميلس

 ةبراوملا عادخو مهعم ةنهادملا لامعتسا نم مهيف ناك اذإ ناسنإلا هيلإ عفديامو

 نب فلخ نعو . انهيلإ كرحيو ةلزعلا ىف بغري ام كلذ ىف ناكل مهاضر ىف
 'رظنلا تدعاف هرأ ملف تعلطاف ريطم ىف مهدأ نب ميهاربإ بلطأ تئج : لاق ميمت

 : لاق ىلإ رظن املف ريرسلا تحت دعاق وه اذإف

 ابناج سانلا رذو ابحاص هللب ضرا
 براقع مهدجت تثشف -_يك سانلا بق

 ةريبكلا نتفلا ىهو ةرورضلل الإ امئاد نوكي ال لازتعالا عبطلاب نكلو
 . ةدهاجملاو ةدابعلا ىلع ةنواعملل ركفلا ةيفصتو بلقلا ةيقنتل ةرتفل لازتعالاف الإو



 عز

 عاطقناب ًالوأ كلذ ىف قيرطلا نإ نيدلا مولع ءايحإ ىف ىلازغلا لوقيو
 دلولاو لاملاو لهألا نع ةمهلا عطقيو اهنم بلقلا غيرفتو « ةيلكلاب ايندلا قئالع
 دوجو اهيف ىوتسي ةلاح ىلإ هبلق ريصي لب « هاجلاو ةيالولاو ملعلا نعو نطولاو
 ضئارفلا ىلع راصتقالا عم ةيواز ىف هسفنب ولخي مث « همدعو ءىش لك
 لمأتلاب الا ءىشب هركف لغشي الو « ةمهلا عومجم بلقلا غراف سلجيو « بتاورلاو
 ةلئاق أدبيو « هللا ىوس ءىش هلابب رطخي نأ كلاسلا ىلع رظحيف قيرطلا ريغ الو
 اهيف كرتي ةلاح ىلإ ىهتني ىتح بلقلا روضح عم ماودلا ىلع هللا « هللا هناسلب
 ةملكلا ىنعم ىقبيو ةملكلا ةئيهو هفورحو ظفللا ةروص نأ ىريو ناسللا كيرحت
 تاحفن نم ةحفنل اًصرعتم اذكه لظيو هل هل مزال هنأك هيف ارضاح هبلق ىف ًادرجم
 . ءايلوألاو ءايبنألا ىلع حتف امك هيلع حتفي ام رظتنيو هللا ةمحر

 نذإ ةولخلاف ( فوصتلا نع قئاقح ) ىف ىسيع رداقلا دبع لوقيو

 ىك« ةريسي ةدمل ةيويندلا لامعألل كرتو «ةدودحم ةرتفل رشبلا نع عاطقنأ

 لغاشملا نمركفلا حيرتسيو « ىهتنت ال ىتلا ةايحلا مومه نم بلقلا غرفتي

 هئالآ ىف ركفتو عشاخ رضاح بلقب ىلاعت هللا ركذ مث« , عطقنت ال ىتلا ةيمويلا

 لهج اذإ هملعي « هللاب فراع خيش داشرإب كلذو ءراهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىلاعت
 سجاوهو سواسولا عفد ىلع هدعاسيو ؛رتف اذإ هطشنيو « لفغ اذإ. هركذيو
 ْ | .ىفنلا

 هسفنب ديرملا درفني نأ لوألا ماقملا ىف فدهت ةيفوصلا دنع ةولخلاو
 . ىف لمأتلاو سفنلا ةبساحم وأ ربدتلاو ركفتلا وأ نآرقلا ةءارق وأ ركذلاب لغتشيو
 نوكي نأ دبال لب هسفن نم ديرملا لعفي اذكه سيل نكلو ضرألاو تاومسلا توكلم
 نوكي ىتحو رومألا هيلع طلتخت ال ىتح قيرطلا ىف هل دشرمو هل دئاق خيش هل
 ْ ةياهنلا ىف لصي ىتح كلذو اهيف لوخدلل بجي امك ةولخلا طورشب ايدؤمو ادعتسم
 تاماهلإلا ىقلت مهألاوهو اهدعب مث اهبويع نم صلختلاو هسفنب ءاقترالا ىلإ
 مهفلاب الو ركفلاب ال جتنت ال ىتلا هذهو ضعبلا اهيمسي امك تاحوتفلا وأ ةينابرلا
 ةرشابم ىهلإلا ىقلتلاب لب



 كك

 ىحلا نع انملع انذخأو « تيم نع اتيم مكملع متذخأ ديزيوبأ لاقو
 نأ مهفلاوأ ركفلا عيطتسي ال ةينابر اهلك رضخلا مولع تناك كلذلو تومي ال ىذلا

 .اهب ىتأي
 نوكي نأو ىقلتلا اذهل دادعتسالا متأ ادعتسم ديرملا نوكي نأ دبال نكلو ا
 هءاج ام نأ نظيف ناطيشلا نم عدخيو رمألا هيلع طلتخي ال ىتح ادج ارذح

 وه خيشلا ناك كلذلو ناطيشلا نم ساسألا ىف ىهو «ةينابر تاماهلإو تاحوتف

 رارسألا نيب قيرفتلا عيطتسي ىكل هيتأي امل ديرملا مهف ىف مهملا لماعلاو ساسألا
 .فراعملاو رارسالا نيب قيرفتلا عيطتسي ىكل هيتاي امل ديرملا مهف ىف مهملأ لماعلاو :

 «قيرطلا نع هديحت ىتلا ةيناطيشلا تالزنتلا نيبو اهب هيلع هللا حتفي ىتلا ةيهلإلا
 نإف ةنسلاو باتكلا ىلع حوتف وأ فشكوأ ماهلإ نم هيتأي ام ضرعي نأ دبال كلذلو.
 ش .هيلع نيطايشلا تالزنت نم هنإف هعديلف ارياغم ءاج

 ءارح راغ ىف ىلتخا دق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ فورعملا نمو
 ىه لاق نم مهنمف ةولخلا ةدم ىف اوملكت دقو ددعلا تاوذ ىلايللا دبعتي ىحولا لبق

 نأ ىور دقو ء رشعب اهمتأو ةليل نيثالث ىسوم دعاو ىلاعت هللا نأل اموي نوعيرأ
 نم مهنمو ىلاعت هلل اموي نيعبرأ اضيأ حيسملا ماصو اهماص مالسلا هيلع ىسوم
 فرعي نأ بجي ديرملا نإف ةقيقحللو .مايأ ةثالثوأ اعوبسأ وأ اموي هتولخ تناك
 هللا ىلإ لوصولا ىف ىلوألا ةوطخلا اهنأ ةريغص وأ ةريبك ةدم تناك ءاوس هتولخب

 ال نأ بجيو ىلاعت هللا ىلإ رثكأ برقتلل هتادهاجم ىلع رمتسي نأ بجيو ىلاعت .
 مهنع هداعتبا هسفن وه مهعم هجامدنا نوكي نأ بجي لب ايئاهن سانلا نع عطقني

 . دبعلا اهب ىقري ىتلا ةدهاجملا تاجرد ىلعأ ىهو

 نم ديرملل ةولخلا هجتنت امع ىنارعشلا ملكتي ميقلا باتكلا اذه ىفو
 ميركلا نآرقلا روسب ىلتخا اذإ هتولخ ةدم لالخ تافوشكلاو تاماهلإلاو تاحوتفلا

 ءاملعلا هملعي ال ام تاحوتفلاو ةينابرلا رارسألا نم اهل ةروس كك نأ ركذيو
 ةرابع ىه هتولخ ىف اهل هتءارق دنع ةروسلا نم ديرملل جتني ام لكف نورسفملاو
 ءاملعلا ىلع تبعصتسا ازاغلأ لحي نأ اهلالخ نم عيطتسي تاحوتف نع



 ال

 حيحصلا ىأرلا ىلع لصحي نأ عيطتسي هنأ امك اهتفرعم نع اوزجعو نيرسفملاو
 ىذلا روهشملاو مولعملا نمو .ىهلإلا ماهلإلاب كلذو ءاملعلا اهيف فلتخا ةلاسم ىف
 سفنلا ةيفصت قرط نم قيرط ةولخلا نأ نانثا هيف فلتخي الو لوقعلا هركنت ال
 ءاحلصلا نم مهيده عبتا نمو ءايبنألا ةداسلا ىذه نم ىهو حورلاب ءاقترالاو

 هلآو هيلعهللا ىلص ادمحم انديس مدأ دلو ديس نأ ناهذألا نع ىفخي الو ءايقتألاو

 ىنفي ىتح ةولخلا كرتي الو ددعلا تاوذ مايألا ءارح راغ ىف ىلتخي ناك ملسو
 كرتي ال دقو اهلثمل دوزتيل اهنع ىلاعت هللا ىضر ةجيدخ انمأ ىلإ دوعيف دازلا
 . دجوي ثيح دازلاب نينمؤملا مأ هيتأتف ةولخلا

 راغلا ةولخ ىف ناك ىحولا نم هيلع لزن ام لوأ نأ ةولخلا فرش نمو
 لزن ام رخآ ىلإ <.. قلخ ىذلا كبر مساب أرقا 9 نآرقلا تايآ لوأب فرش ىذلا
 لوسر ةولخلا بحاص نامزلاو ناكملا لبقو نامزلا فرشو ناكملا فرشف اهمؤي

 نينيع ىذ لكل حضاولا نيبملا قحلا اذه دعب لهف .. ملسو هلآو هيلع ىلص هللا
 فرتعيو رقي نأ الإ ميقتسملا قيرطلا ىلإ هيدهي لقع بحاص لكلو رونلا ىترصبم
 ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ءاربكلا ءالضفلا ءافرشلا ةداسلا تلصوأ ىتلا ةولخلا لضفب
 ' 2 . ءامسلاو ضرألا قلاخ ةفرعملا قح

 دجي الو قاذ نم الإ فرعي ال نكلو اهرارسأ ضعب هذهو ةولخلا ذه كلت

 . نيقيلا نيع ىلإ لصيل قوذت نم الإ اهتوالح
 دقف هجتنت امو ةولخلارارسأ ىف ملكت نم لوأ ىنارعشلا نكي مل ةقيقحللو 205--
 عسوت امك عسوتب سيل نكلو ىبرع نبا ريبكلا خيشلا مهنم .. نوريثك ءاملع هقبس
 نأ نكمي امو نآرقلا روس نم ةروس لك نع ملكتو اذه هباتك ىف اريثك ىنارعشلا
 ىف ىذلا ضومغلل حيضوت نع ةرابع ىهو ةيهلإ تاريسفت نم اهنم ديرملل فشكي
 ٠ هجتنت امع تاحيضوت ىأ نم ةغرافرمقلا ةروس كرت فساللو هنكلو روسلا

 ىسن هنكلو باتكلا ةياهن ىلإ اهنم فشكي نأ نكمي ام بتكي ىتح اهكرت هلعلو
 نأ اهشماه ىف بتك ىتلاو ةخسنلاب حضاو وه امك ةيلاخ تكرت دقف ملعأ هللاو
 حيضوت نم لئاهلا مكلا اذه ىقبي نكلو لكشلا اذهب اهكرت فلؤملا ةئزجت نم اذه
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 همحرف ةروس لك ىف ديرملا ىلع اهب هللا حتفي نأ نكمي ىتلأ تاحوتفلا نم ريثكلا
 نيمآ .. هتائيس نع زواجتو هتانج حيسف هلخدأو هللا

 :ةلزعلاو ةولخلا يف تملكت يتلا تافلؤملا نمو

 ىبرعلا نب نيدلا ىيحمل رارسأ نم ةولخلا بحاص حنمي اميف راونألا *
 .عوبطم ايرجه ماع ىفوتملا

 ىركبلا ىفطصمل بادآلاو طورشلا نم ةولخلل اميف بابحألا ةيده »*

 . .رهزألاب طوطخم ايرجه67١١ ماع ىفوتملا

 عوبطم ايرجه ماع ىفوتملا ىتسبلا ىباطخلا ناميلس ىبأل ةلزعلا *

 :عوبطم ايرجه 4 ماع ىفوتملا ندا ىبأ نبال دارفنالاو ةلزعلا *

 . نونظلا فشك بحاص هركذ ايرجه 4 ماع ىفوتملا

 العسل دمحُم ني دمحأ ةلودلا ءالع نيدلا نكر خيشلل ةولخلا بادآ *
 .نونظلا فشك بحاص هركذ ايرجه 77” ةنس ىفوتملا

 دومحم نب دومحمل تارضاحملا ىف ةولخلا سيلجو ةدحولا سينأ د

 . نونظلا فشك بحاص هركذ ىناتساكا نسحلا

 دهازلا دمحأ سابعلا ىبأ باهشلل ىهتنملا ةعمإو ىدتبملا كلاسلا ةفحت
 . نونظلا فشك ٌبحاص هركذ ةولخلا بادآ ىف رصتخموهو

 مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت اميف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا
 .. باتكلا اذه وهو ىنارعشلل



 فلؤملا

 :هدلومو هبسنو همسا

 اقرز دمحم نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع وه : هبسنو همسا

 ( ناسملت ةئيدمب ) دمحأ ناطلسلا نبا ىسوم نبا (ءارلا نوكسو ىازلا حتفب )
 نبا اقرز ناطلسلا نبا ىيحم ناطلسلا نبا نيشاق ناطلسلا نبا ديغس ناطلسلا نبأ

 ةيفنحلا نبا دمحم ديسلا نبا ىسوم ناطلسلا نب دمحم ناطلسلا نبا ايز ناطلسلا

 نيب نأ ركذ ىنارعشلا نكلو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا نبا
 نم ىبيرع هلصاو ةسومطم ءامسأ ةثالث ةيفنحلا نبا دمحم نيبو ىسوم ناطلسلا

 ىبرغملا نيدم ىبأ ىفوصلل امزالم دمحأ ناطلسلا هدج ناكو ةلغز ىنب ةليبق
 .دمحأ هدلاو دجل بقل وهف ىنارعشلا بقل امأ ىبرع نب نيدلا ىيحم ذاتسأ

 0 ش 1 :4هلق

 ىف ليقو ىنارعشلا قالطإلا ىلع اهرهشأ اهنم باقلأ ةدع ىنارعش

 اضيأ بقلو ةتباث ريغ ىهورعش ىبأ ةيقاس هتيرق ىلإ ةبسن ةيمستلا ببس
 هب اكربت مهدالوأ هب اومسو سانلا نم ريثكلا بقللا اذه هيلع قلطأو ىوارعشلاب
 .. ىراصنألا نيدلا رون ىلع هدج ىلإ ةبسن ىراصنألا اضيأ هباقلأ نمو

 ٠ : هتينك

 نمحرلا دبع ىبأب اضيأ ىنكيو هل رهشألا ىهو بهاوملا ىبأب ىنكي
 .٠ هبقع نم هل ىقب ىذلا نمحرلا دبع هدلو مساب .

 :هدلوم

 ةيبويلقلا ةظفاحم ىرق ىدحإ ىهو ( ةدنشقلق ) ةيرق ىف ىنارعشلا دلو
 ديدحت ىف فالتخا ىلع ةيرجه 811 وأ 848 وأ 8517 ةنس ىف ناضمر 77 ىف

 . همأل هدج تيب ىف دلو دقو ءاملعلا نيب هدلوم
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 : هفوصتو هتأشن

 ناكملا اذه ىلإ لصيل اديج هتلهأ ةيفوص ةيملع ةئيب ىف ىنارعشلا أشن ظ
 ركذيو هدلاو ةايح ىف نآرقلا ظفحو ملعلا ىف اسورد ذخأ دقف ءاملعلا نيب قومرملا

 ةزاجإ ذخأ دق هنإف هنس رغص مغرو نينس عبس رمع ىفوهو نآرقلا ظفح هنأ وه
 هدلاو عم ةبوتكم ىطويسلا هل اهثعب دقو ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا نم

 هتايورم ىوري نأ ىه ةزاجإلاو .تقولا كلذ ىف ةرهاقلا ىلإ ىنارعشلا بهذي ملف

 هتهابن ىلع لدي امنإف لد نإ ىنارعشلل ىطويسلا نم مامتهالا نم ليلج ردق اذهو :

 رهزألاب قحتليل 11١ ماع ىف ةرهاقلا ىلإ ىنارعشلا لحر دقو هغوبنو هئاكذو

 دقو اهحورش نم ريثكو نوتملاو ميركلا نآرقلل هظفحب اذهل هسفن زهج دق ناكو

 نتمو ةيمورجألا ةرشع ةسماخلا زواجتت مل ىذلا نسلا هذه ىف ىنارعشلا ظفح
 ثكم دقو رداقلا دبع هوخأ كلذ ىف هدعاس دقو ىعفاشلا هقفلا ىف عاجش ىبأ

 كلام نبا ةيفلأ اهنم بتكلا نم ريثكلا اهلالخ ظفح نينس سمخ رهزالاب

 ءالجألا خويشلا نم ريشكلا كلذ ىلع هدعاس دقو ىوونلل جاهنملاو ةيبطاشلاو
 ذنم قيرطلا ىنارعشلا كلس دقو هخويش ىلع مالكلا ىف هللا ءاش نإ مهركذنس

 هدج كرت دقف فوصتلا ىلإ ليمت تناك ىتلا هترسأ كلذ ىلع هدعاس دقو هرغص

 فوصتلاو ةنطلسلا عمتجت ال هل لاق ثيح ىبرغملا نيدم ابأ بحصو ةنطلسلا

 .ةدابعلل غرفتلا.ديري ناكو رهسلاو ةدابعلا ىلع ىنارعشلا أشن دقو كلملاب ىحضف
 دقف كلذ عمو ملعلا ىف رحبتلا لبق فوصتلا ملعلا نع هلغشي ال نأ هتذتاسأ هحصنو

 تاوهشلا نع ففعتلاو دجهتلاو رهسلا ىلع بادو نينثالا نيب نزاوي نأ عاطتسا

 هباتك ىف ىلغرف ظيفحلا دبع ذاتسالا لوقي امك هل اخيش ذختي نأ لبق كلذ لكو
 ايفوص هل اخيش ذختي نأ لبق كلذ لكو ٠ : هصن ام لاقف هرصع مامإ ىنارعشلا

 هل ضيق ىذلا هللا نم اماهلإ اذه دعيو اهتيكزتو سفنلا ةجلاعم ةيفيك ىلإ هدشري
 ال ةمهب اهيلع لبقأ قيرطلا ىلع لبقأ نيحو هيمحي ايسفن ارجازو هيدهي القع
 ضرألا ىلع عجطضي ال نينس ثكمو ةيويندلا قئالعلا عطق دقف للكلا فرعت
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 طقسي ال ىتح اليل هقنع ىف هلعجي هتولخ فقسب البح هل ذختا لب اراهن الو اليل

 تناك اذكهو زبخلا نم ةيقوأ ىلع رطفيو موصلا ميديو ةيلاوتملا مايألا ىوطي ناكو
 . ه١« ملعلا ىف هتمه نع لقت ال قيرطلا ىف هتمه

 لب خيش ريغ نم هتايادب ىف ةولخلا ذختا هنأ اذه لالخ نم ايلج حضتي

 هرغص ىف ةدهاجملا ىلعو هسفن بيذهت ىلع بأد هنأ حضتيو هسفن نم عزاوب
 شيخلا تسبلو ماعطلا ذيذل تكرت ٠ لوقي هسفن وهف هسفن ىلع تاوهشلا عنمو
 ىنئاغأ مث نيرهش وحن لالحلا تدقف امل بارتلا تلكأ مث نيتنس وحن تاعقرملاو

 | . « كاذ ذإ ىماقمل بسانملا لالحلاب هللا

 اهدوعيو هرغص نم هسفن دوري نأ عاطتسا هرصع مامإ ىنارعشلا وه اذه

 اهيلع رطيسي نأ عيطتسي دوعتلا لالخ نمو ىه ديرت ام الوه ديري ام ىلع
 اهيلع أشن ىتلا ةيفوصلا ةأشنلا تناك اذكه اهل اكم وه سيل هل اكلم اهلعجيو
 ىف عبطلاب كلذ لكو خيشب ال هتدارإ ضحمب اهيف هسفن لخدأ دقو ىنارعشلا
 ةبرخلا نكامألا ىف مهنع اديعب ماقأو سانلا لزتعا ةرتفلا هذه ىفو تايادبلا
 ةبارخ نم روسلا قوف ىذلا جربلا ىف ماقأ هنأ ىكحيو ..ةروجهملا دجاسملاو
 اهرامث ةيلاعلا ةدهاجملاو ةديدشلا ةيفوصلا ةيادبلا هذهل ناكو ةنس ةدمل ىدمحألا

 امفيك هسفن عوطي ابلص امامإ هنم تلعجف دعب اميف ىنارعشلا مامإلا ىلع اهراثآو
 لهنو ملعلا ىف رحبت هنإ لب ابناج ملعلا كرتي مل كلذ عمو هتدارإب اهبذهيو ءاش
 .. ريثكلا قيرطلا ىف هل ضيق دقو .. فوصتلا ىلع رصتقي ملو اهعيمج مولعلا نم
 ١ .. ميوقلا قيرطلا ىلإ هودشرأو هودعاس نيذلا خويشلا نم
 : ىسنارعشلا خويش

 نم نيعون ىنارعشلل نأ ملعن نأ بجيف ىنارعشلا خويش نع انملكت نإ
 . مهبتك مهل أرق اخويشو مهيديأ نيب ىبرتو مهيقلو مهيديأ ىلع ذملتت اخويش خويشلا
 وه ةيفوصلا هتايح ىرجم ىف اورثأو مهل أرق نيذلا ءالؤه نمو اضيأ اهيلع ذملتتو
 ةجرد تناكو مهل أرق نيذلا هخويش مهأ نموهو ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا
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 حقاول هباتك ىف ةيكملا تاحوتفلا هباتك رصتخا دقف ةديدش ىبرع نباب هباجعإ
 ىبرع نبال مجرتو رمحألا تيربكلا هباتك ىف رصتخملا رصتخا مث ةيسدقلا راونألا
 ىتلا تاماهتالا نم هأربيو هنع عفادي نأ ناكمإلا ردق لواحو هبتك نم ريثكلا
 1 ..هيلإ تهجو

 جالحلاو نيقشاعلا ناطلس ضرافلا نبا مهل أرق نيذلا اضيأ هخويش نمو
 برشو مهملع نم فرتغا دقف روصعلارم ىلع فوصتلا باطقأ مظعمو نونلا وذو
 .هتاباتك ىف اريثك اهب دهشتسي ناكو فوصتلا ىف مهلاوحأبو مهتاملكب بجعأو
 رداقلا دبع خيشلا هوخأ مهلوا ناك دقف مهنم ذخأو مهرصاع نيذلا هخويش امأو

 ىنارعشلا حرص دقو ةقرخلا هسبلأ ىذلا ىراصنألا ايركز خيشلا اضيأ ءالؤه نمو

 ايركز مالسإلا خيش دي نم نطق نم ةيقاط ىهو ةقرخلا تسبل هلوق ىف كلذب
 خيشلا مهنمو لمعلاو ملعلا نيب اوعمج مهنأ ىنارعشلا خويشزيمي امو ىراصنألا .

 ميقيل ىرمغلا عماج ىلإ هجوتي نأ هرمأ دق ناكو ىنوشلا ىلع خيشلاو نيدلا نيمأ
 ظفح دق ىنارعشلا ناكو ةرم تاذ هيقل دق ناكو لولهبلا دمحأ خيشلا مهنمو هيف

 باب ىلإ هيف لصوو ىعفاشلا مامإلا بهذم ىف ةضورلا رصتخم ضورلا باتك
 . هل لاقو لولهبلا دمحأ خيشلا هيقل قيرطلا ىف هريس ءانثأ ىفو بئاغلا ىلعءابضقلا

 ىهو ءىشب بئاغ ىلع ضقت الو بئاغلا ىلعءاضقلا باب ىلع فق
0-0 

 .ةيدجعةفشاكم

 : هسجاوز

 لاقو هيلع لخدو هتولخ ىف لولهبلا دمحأ خيشلا هءاج مايألا نم موي ىف
 هل لاق هعفدأ ىذلا رهملا كلمأ ال لاق مل هل لاق ال هل لاق جوزتم تنأ له هل

 بنيز ) كتحكنأو كتجوز دقل هل لاقو هدي ىلع ضبقو كدي ددما لولهبلا دمحأ

 ةثالثلا اهتوخإ كتمدخأو ارانيد. نيثالث كنع تضبقأو ( ىبصقلا ليلخ تنب

 جرخ مث تلبق ىنارعشلا لاقف ىسفنل اهحاكن تلبق لق قلغملا تيبلا كتيطعأو
 ليلخ لاق ؟ نم لاق قراط ةولخلا باب قرط ليلق دعبو هدنع نم لولهبلا
 بجعتو ىتنبا كجوزأو كرهاصأ نأ ديرأ لخد نأ دعب ىنارعشلل لاقو ىبصقلا
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 عماج ىف هل نيرواجملا دحأ لاقف كلذل ائيش الو ارهم كلمأ ال لاق مث ىنارعشلا

 حتفي ىتح هيلع ربصأو خيشلا نع ارهم اهعفدأ ًارانيد نوثالث ىدنع انأ ىرمغلا
 ةثالث اهلو امكل نوكي اهل قلغم تيب اهلو هل لوقيو رهملا ىبصقلا ذخأيو هيلع هللا
 امف ثدح ىذلا اذه نم ىنارعشلا بجعتف كدي ىلع نوملعتيو كمدخ مه ةوخإ

 بجعلا دهاش دق هقيرط ىف ىنارعشلا نأ ودبيو لولهبلا مالك سفنوه ثدح
 مأو ةمطافو ةميلح مه ةوسن ثالث اضيأ ىنارعشلا جوزت دقو هخياشم نم باجعلا
 ىقابلاف هل ىقب ىذلا وهو نمحرلا دبع همطاف هل تبجنأ دقو تايقت نكو نسحلا
 ٠ .. حرا دبع أ ىنك كلذلو اوشيعي مل مهنكلو دالوأ مهل ناك نإو

 ظ ..ءاطعلارمتسيو ةريسملارمتستو

 هراز كلذ ءانثأ ىفو ةنس ةرشع عبس ىرمغلا عماج ىف ىنارعشلا رمتسيو
 رداقلا دبع نيدلا ىيحم ) ىضاقلا ىف هتعافش لبقو هبحأو لوألا ميلس ناطلسلا

 ميلس ناطلسلا هيلع بضغ دق ناكو ةعلقلا ناويد ىف باتتكلا سأر ( ىكبزألا
 . ىف هملكف ىنارعشلل ميلس ناطلسلا رضح امدنعو ىنارعشلا ىلإ ًاجلف همد ردهأو
 ةمظع ىدم ىلع لدي امنإف لد نإ اذهو هلمع ىلإ هدرو هنع ىفعف هنأش

 كرت مث صاوخلاو ماوعلاو كولملا دنع ةيلامع ةبترم ىلإ هلوصوو ىنارعشلا
 ىف ىديشخإلا روفاك طخب دنوخ مأب ةسردم ىلإ بهذو ىرمغلا عماج ىنارعشلا
 رمتسيو ةريسملا رمتستو هيلع ىرمغلا لهأ ضعب دسح ببسب ةيرجه 175 ةنس

 . ىوانشلاو ىثيرحلا سابعلا وبأ مهنمو خويشلا نم رثكلا لباقيو فوصتلا قيرط ىف
 ٠ ءىلم تاقبطلا باتكو خويشلا نم نيريثكلاو ىرمغلا نسحلا وبأو نانع نب دمحمو

 ..مهملعب عفتناو مهلباق نيذلا خويشلا نم ريثكلاب

 دمحمو ىفصرملا ىلع : ةثالث مه ىنارعشلا لوقي امك هخويش مهأو
 ةرشك نم اذه حضتيو قالطإلا ىلع مهمهأ وهو .. صاوخلا ىلعو ىوانشلا
 رهاوجلا باتك وه هب نيصاخ نيباتك هفيلأت كلذكو هتاملكب , هداهشتساو هيلع همالك

 ةلئسأ نع ةرابع وهو صاّوخلا ىلع ىديس ىواتف ىف صاوخلا ررد باتكو رردلاو

 ىف هتيواز ىنارعشلا ماقأو صاوخلا هيلع دريو صاوخلا هخيشل ىنارعشلا اهلأسي
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 ةيكتو نيدهتجملا ةيوازو ملعلا بلطل ةسردمو دابعلل اطابر نوكتل دنوخ مأ ةسردم
 نم نأ ىنارعشلا ركذ دقو بالطلاو ءاينغألا اهيلع لبقأف ةالصلل ادجسمو ءارقفلل
 ىنارعشلا اهب قحلأو افيفك .14 مهنم بلاط *7١ ةيوازلا ىف هب ماقملا رقتسا

 بسكلا نع نمزلا مهدعقأ نيذلا مهتاجوز عم اهب نوميقي نيجوزتملل نكاسم
 ةايحلا نع الصفنم نكي مل ىنارعشلا نأ حضتي اذه نمو مهرومأ بقاري ذخأو
 ماعطلاو لاملاب عيطتمي نم دعاسي ناكف عيطتمي نم دعاسي ناك هنإ لب ةماعلا
 9 .. كلذ ريغو

 :كهتافو

 مل ديري نم لكل اضْيأ ىداملاو ىحورلاو ىركفلا ىنارعشلا ءاطع رمتسا
 . ىتح هدبعيو هللا ركذيو ملعي هتيواز ىف ثكم دق هتايح رخآ ناكو ءىشب لخبي'
 تامو اموي نيثالثو ةثالث هب اضيرم هلعج ىذلا جلافلاب بيصأ نأ دعب ةينملا هتفاو

 (377) ةئامعستو نيعبسو ثالث ةنس ىئناثلا عيبر نم رشاعلا موي رصاع ىف .
 . بئان نم قئالخلا عمجتو رهزألا عماجلا ىلإ ىناثلا مويلا ىف لمحو ةيرجه:
 نفدمب نقدو مهريغو ةاضقلاو ةصاخلاو ةماعلاو ءارمألاو نايعألاو ناطلسلا
 لا محرف ؛ قجنصلا كب نسح وهو هتذمالت دحأ هل هارتشا هتيواز بناجب هل ىلب

 ..هةتانج حيسف هلخدأو ىنارعشلا

 ٠ :هتاملؤم

 اهنمو فوصتلا هتاففنصم ىلع بلاغلا ناكو فيلأتلا ريزغ ىنارعشلا ناك

 : اهنمو طوطخملا اهنمو عوبطم وه ام

 .عوبطم .. ىربكلا نازيملا *

 ةمعنب ثدحتلا لا بوجو ىف قالخألاو ننملا فئاطل ) ىربكلا ننملا *
 . عوبطم . ( قالطإلا ىلع

 . عوبطم .. ةنسلاب سبلتلا ىف ةنملا حنم *

 عوبطم .. ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك *



 رهاطلا
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 . مالسإلا ناكرأ رارسأ *

 عوبطم .. ىرغصلا تاقبطلا *

 عوبطم.. صاوخلا ىلع ىديس ىواتف ىلع ضاوغلا ررد *
 عوبطم ..ريذنلاريشبلا ثيداحأ بيرغ ىف رينملا ردبلا *

 ٍ عوبطم .. ةيرضخلا نازيملا *

 عوبطم .. رابخألا تاقبط ىف راونألا حقاولب ةامسملا ىربكلا تاقبطلا *

 ظ مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نزقلا رخاوأ نيبرتغملا هيبنت *
 عوبطم ..

 عوبطم.. ربكألا خيشلا مولع نايب ىف رمحألا تيربكلا *
 عوبطم ..رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا *
 عوبطم .. بطلا ىف ىديوسلا مامإلا ةركذت رصتخم *

 عويطم .. ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك *

 عوبطم .. رايخألا ةبحص ىف راونألا نم راتخملا *
 راد ) رشانلا ء عوبطم .. ةيفوصلا دعاوق ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا *

 ( ملكلا عماوج
 عوبطم .. ىبطرقلا ةركذت رصتخم *

 عوبطم .. باتكلاو ةنسلا ىف نحللا نم عناملا بارعإلا بابل *
 عوبطم .. ةوفصلا ةفص باتك رصتخم *

 عوبطم .. ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمثأ نع ةيضرملا ةبوجألا *

 عوبطم .. ةروهشملا مولعلا دبز نايب ىف ةروثنملا رردلا *
 مهيدلقمو نيدهتجملا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا *

 عوبطم .. ةيدمحملا ةعيرشلا ىف
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 مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت اميف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا *
 باتكلا اذه وهو

 ةيندللا مولعلاو ةيكزلا قالخألا *

 ةيدمحملا ةرضحلا نم ةضافملا ةيلوبتملا قالخألا *

 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ *
 عوبطم .. ةيدوبعلا بادآ ةمزالم ىف ةيسدقلا راونألا *

 . دوهعلاو قيثاوملا ىف ذوروملا رحبلا *
 فطاوخلا قوربلا *

 ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت *

 . رردلاو رهاوجلا *

 مالسإلا ةوخأ قوقح *

 ( ملكلا عماوج راد) رشانلا ءىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر *

 .عرولاو قدصلا ىف عمللاو رردلا * .
 ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بئارغ ىف رينملا جارسلا *
 ريصملا مويل دوزتلاو ريسملا رس *

 مولعلا نم هللا لهأ هب صتخا اميف موقرملا رسلا *
 عورفلا ىف ىكبسلل عماوجلا عمج حرش *

 جهنملا ةبطخ ىلع جهبألا زارطلا *

 دابعلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط *
 نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا تامالع *

 نيدلا رارسأ نم ةلمج ركذ ىف نيبملا حتفلا *
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 باحصألاو لآلا لئاضف ىف باهولا حتف *

 . دئاقعلا ملع ىف دئالقلا دئارف *

 ةيهلإلا تافص ىناعمل تاحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا *

 نيبلاطلا بادآ نايب ىف نيبملا لوقلا *

 نيدلا ىيحم خيشلا ىلع درلا ىف نيبملا لوقلا *
 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب ىف قالخألاو ننملا باتك *

 | ظ ظ - قالطإلا
 ةيكملا تاحوتفلا نم بختنملا ةيسدقلا راونألا حقاول *
 رشاعلا نرقلا ءاملع ىف رخافملاو رثآملا *

 وحنلا ىف كلام نبال ةيفلألا رصتخم *
 ةيكلاملا عورفلا ىف ةنودملا رصتخم *

 ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا قراشم *
 ش داهتجالا داوم ىف دابكألا محتقم 3#

 ةيبرعلا ملع ىف ةيوحنلا ةمدقملا * :

 عناوملا عنم *

 ) نيفراعلا قالخأ ىف نيبملا جهنملا *

 قيرطلل نيعدملا بلاغ سيلفت ىف قيقحتلاو قدصلا جهنم *

 نيدهتجملا ةمئألا ةلدأ نايب ىف نيبملا جهنملا *
 قداصلا ريغو قداصلا ديرملا نيب قرافلارونلا *

 نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاحلا ىداه *
 حطشلا نم لمكلا نع ردص ام ليوأت ىف حتفلا *

 ..تاعلؤملا زماهريغو
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 :ةينآلا بتكلاب نعتسا فلؤملا نع ديزمللو

 ىنرقلا ىلع ىلغرف ظيفحلا دبعل هرصع مامإ ىنارعشلا باهولا دبع ٠
 رورس ىقابلا دبع هطل ىنارعشلا مامإلاو ىمالسإلا فوصتلا

 دمحمل باهولا دبع ىديس ىنارعشلا بقانم ىف بابلألا ىلوأ ةركذت
 . سنألا ىبأ نيدلا ىيحم

 . . ىدادغبلا اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده

 ىلكرزلا نيدلاريخل مالعألا

 .  ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم
 :ينارعشلا باهولا دبع ىلإ هنبسنو طوطخللا ناونع

 مسا هسفنب ىنارعشلا ركذ دقف ىنارعشلا ىلإ طوطخملا ةبسن ىف كش ال
 اميف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا هتيمس لاقو ةلاسرلا ةمدقم ىف طوطخملا
 ىجاح نونظلا فشك بحاص اضيأ هركذو « مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت
 ىدادغبلا اشاب ليعامسإ نيفراعلا ةيده بحاص وو مسالا سفنب ىنارعشلل ةفيلخ

 هخويش نع ملكتي طوطخملا ءانثأ ىف ىنارعشلاو ىنارعشلا مامإلل مسالا سفنب أضيأ

 .. .٠ ىنارعشلاب صاخ وه طوطخملا نأ ىف ةيرم الف هتافلؤمو
 : ةلاسرلا ةيمهأ

 نكمي ام حيضوت ىف ةمدقملا ىف انرشأ امك ةمهملا لئاسرلا نم ةلاسرلا

 ةروس لكل هتءارق دنع ةولخلا ىف ةيهلإ رارسأو حوتفو فشك نم ديرملل جتني نا

 اهب نأو اهب ةصاخ ًارارسأ ةروس لكل نأ حضوي ىنارعشلاف نآرقلا روس نم
 لصحي نأ ديرملل نكمي ام ةلئسأ نع ةرابع ىنارعشلا اهعضي (رارسأو ضماوغ
 نأ الإ كلذ ىف ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا ىنارعشلا قبس دق ناك نإو هيلع
 لئاسرلاو بتكلا كلت ىلإ ةفاضإ ربتعت ةلاسرلا هذهو .. كلذ ىف ضافتسا ىنارعشلا
 . اهبادآو اهرارسأو ةولخلا نع تثدحت ىتلا
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 : طوطخلا خسن

 : طوطخملل خسن سمخ ىلع هللا دمحب ترثع

 ةيرهزألا ةبتكملا ىف طوطخملل ةخسن ىلع هنوعو هللا دمحب رثع ١(
 ةقرو ١75 ىف عقت ةخسن ىهو ( فوصتلا ) 608 صاخ مقرو 1347 ماع مقرب

 كانه ناك رمحألا دادملاب تاملكلا ضعبو دوسألا دادملاب ةبوتكم ةحفص 76١ ىف

 ةخسنلا ىهو طقف هقيفوتو هللا نوعي امهطبض مت دقو تاحفصلا ضعب ىف ليدبت
 دق خسانلا نأل ارظن ساساك قيقحتلا ىف اهيلع تدمتعا ىتلا ةحيحصلا ةلماكلا
 . . شماوهلا ىف لاق امك فلؤملل طوطخم .نم اهخسن

 مليف وركيم مقرر فرصت 14 مقرب ةيرصملا بتكلاراد ةخسن ١)

 لبق ىلإ طوطخملا ةيادب نم أدبت ) ةصقان ةقرو )1١( اهتاحفص ددع 4

 ْ . ( طقف نارمع لآ ةروس ةياهن

 مقري تعلط فوصت ١١١5 مقرب ةيرصملا بتكلاراد ةخسن ١)

 طخلا ةقرو ٠( ؟) ىهو ةيرهزألا ةخسن ىلإ ةخسن برقا ىهو 44 مليفوركيم
 ةروسو نونمؤملاو جحلاو ءايبنألاو هطو ميرم ىهو روس ” ةصقان اهنكلو حضاو
 الصأ ىنارعشلا اهبتكي مل يتلا رمقلا

 يف وركيم مقري فوسمت 54 مقزب ةيرصملا بكلا راد ةخسن )
 . عبطلاب ةصقان ىهو ةقرو ("9) ىهو هى

 . مليفوركيم مقرب فوصت 771/7 مقرب ةيرصملا بتكلا راد ةخسن )

 متو كتهتم قرولاو رطسا ةعضب الإ ةمدقملا ةصقان ةقرو )١1١١( ىهو "4

 ةروس ىف ةولخلا هجتنت ام بتكف روسلا نيب طلخ دق خسانلا نأ وه مهألاو هقصل

 .اهيلع دمتعا ملو خسانلا نم ريبك أطخ وهو روسلا عيمج ىف اذهو ىرخا ةروس ىف
 :طوطخملا خسن ةعيبط

 وأ صقن ىاو ةريبك ةبسنب ةحضاو ةيرهزألاب ةصاخلا طوطخملا ةخسن
 نكلو ةصقانلا خسنلا ىقاب ىف حضاوو شماهلا ىف خسانلا هحضو دقف حيحصت



 7١ل

 كرت دق ىنارعشلا نأ كلذو مولعو رارسا نم هجتنت ام ةدوجوم ريغرمقلا ةروس
 اهكرت ىنارعشلا نا ملعأ هللاو ودبي كلذو شماهلا ىف خسانلا لوقي امك اهل اغارف
 مزدلا دقو هتدارإ ضحمب اهكرت هنأ وأ ىسن هنكلو طوطخملا ةياهن ىف اهبتكيل
 فحصملا ىف ىه ام بسح ميركلا نارقلا روس بيثرت باتكلا ىف ىنارعشلا ٠
 . سانلا ةروسب ءاهتناو ةحتافلأ ةروسب اءدب فيرشلا

 | دع

 ةيبرعلا ةغللا عم بسانتي امب تاملكلا طبض قيقحتلا ىف تعبتا دقو 5
  تاملكلا نم اهنكامأ ىف تازمهلا ةفاضإب لصتي امب اذكهو هذه انمايأ يف ةمئاشلا

 ش . ةيوغللاو ةيئالمإلاو ةيوحنلا ءاطخألا حالصإو لمجلاو

 . ميركلا نآرقلا نم اهعضاوم ىلإ ةينآرقلا تايآلا عاجرإب تمق ١

 ركذ عم صنلا ىف تدرو ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا جيرختب تمق
 . كلذ نكمأ نإ ثيدحلا ةجرد ركذو ليدعتلاو حرجلا لهأ لاوقأ

 . مهي فيرعتلا ةلواحمو صاخشألا ىلع قيلعتلا - ؛

 وأ فلؤملا اهرصتخا تارقف نم حيضوت ىلإ جاتحي ام ىلع قيلعتل 65 )|
 . اهيلع قيلعتلا نود اهركذ

 ظ « قيفوتلا ىلو هللاو

 بوناحط .رطانقلانيبش . ةيبويلق
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 رمش رون

 طوطخملل ىلوألا ةحفصلا .
 ناونعلا اهيلعو



 ل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ملسو هبحصو هلآىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 فلؤملاةمدقم

 دهشأو نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 عيمج ىلإ هلسرأ هلوسرو هدبعو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انالومو انديس نأ

 مهلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلع ملسو لصف مهللا نيفلكملا
 .دعبو ..نيمأ..نيملاعلا بر كلم ماودب نيمئاد امالسو اتالص نيعمجا مهبحصو

 رهوجلاب هتيمس هلثم ايندلا كولم رئاخذ ىف سيل سيفن باتك اذهف
 ًارارسأ هتنمضو مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت اميف موقرملا رسلاو نوصملا
 سمش ةفرعم ىلإ قباستلا ىلإ دحال ىقرم ال ةبيجع ةرخاف ةفيرش امولعو ةبيرغ

 ىلاعت هللا نم ةيه كلذ امنإو بتك ىفرظن ناعم الو ركفلاب همولعو هرارسأ نم
 نم امإو موقلا نيب ةفورعملا ةولخلا قيرط نم امإ نيصتخملا هدابع نم ءاش نمل

 مولعلاو رارسألا كلت انصصخ امنإو نوكي ال كلذ ريغ دبعلل ىهلإلا بذجلا قيرط
 رومألا هذه هل لصحت دق ىهلإلا بوذجملاف الإو بلاغلا ىلع ايرج ةولخلاب
 نم فطخ نمكوهف قيرطلا بتارمب هلهجل نيديرملا ةيبرتل حلصي ال هنكلو
 اهفرعي امك اهلحارمو قيرطلا لهانم فرعي الف الثم ةكم ىلإ رصم ضرأ
 ةرضح ىلع بلقلا عمجت ةولخلا نإف اضيأو مهفاف بكرلاو ليلدلا عم رفاسي ىذلا

 ' اهضيفي امنإو مهتاوذ نم مولعلاو رارسآلا هذه ةضافإل لهاب اوسيل قلخلا نأ

 تانوعر لاوزو مهقالخأ بيذهت دعب هترضح ىف اولخد اذإ مهيلع ىلاعت قحلا

 ٠ ناك نكلو ققحت ريغ نم مه نوهبشتملاو نوققحملا مهيف لزي مل رصع

 رصع ىلإ . (')دينجلا مساقلا ىبأ رصع نم :نيهبشتمل | ىلع ابلاغ نيققحملا بزح
 هلصأ روهشملا دهازلا ىريراوقلا زازخلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا مساقلاوبأ ىفوصلا وه دينجلا )١(
 نوذم روهشم ةقيقحلل ىف همالكو هرصع ديرفو هتقو خيش ناكو قارعلا هؤشنمو هدلومو دنواهن نم

 - ىرسلا هلاخ بحصو امهنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا بحاص روث ىبأ ىلع هقفتو
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 ىديسك امهارقو رصم ىفرشاعلا نرقلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا خايشألا
 دمحم ىديسو .('7”ىرمغلا سابعلا ىبأ ىديسو ('!ىفصرملا ىلع خيشلا

 ىديسو . (”لدواد نب دمحم ىديسو . ('ارينملا دمحم ىديسو .('/نانع نبا

 ليق امنإو ةنس نورشع هرمعو ىتفي ناكو خياشملا نم امهريغو ىبساحملا ثراحلاو ىطقسلا -
 موي ىفوتفو جاجزلا عيبي ناك هابأ نأل ىريراوقلا هل ليق امنإو زخلا لمعي ناك هنأل زازخلا هل
 ةيريشقلا ةلاسرلا (77) ىربكلا تاقبطلل ١/77ج نايعألا تايفو 7148 ليقو 197 ةنس تبسلا

(0. 
 خيشلا لاق ايمأ هنيادب ىف ناك ملعلا ىف نيخسارلا ةمئألا نم ىفصرملا نيدلا رون ىلع )0(

 عماج ىف نكست نأ كايإ هتيصو نمو ءاشعلاو برغملا نيب تامتخ سمخ أرق هنإ ىتيرخلا سابعلاوبأ .

 ىف اباتك فلإ .. اهل فقو ال ىتلا ةروجهملا عضاوملا ىف الإ نكست الو نوقحتسمو فقو اهل ةيواز وأ
 هتيوازب نفدو ةئامعستو نيثالثو فين ةنس هللا همحر تام ىريشقلا ةلاسر راصتخا هلو فوصتلا
 .5١1/؟ ج ىربكلا تاقبطلا : رصمب نيسحريمألا ةرطنقب

 حلاصلا خيشلا هنع لاق ةريثك تامارك هل قيرطلا ءاملح نم ىطساولا ىرمغلا سابعلاوبأ خيشلا )١(
 ىابتياق ناطلسلا ناكو قيرطلا هنع ذخأل ىرمغلا سابعلا ابا خيشلا دينجلا كردأ ول ىمجعلا دمحم
 انذخأ لاق ىلو املف هروزي ةلفغ ىلع رصانلا دمحم ريمألا هدلو ةرم هءاجو هل نذأي ملق هءاقل ىنمتي
 الجلل /" ج ىربكلا تاقبطلا رصمب نفدو ةرجهلا نم 100 ىف هنع هللا ىضر تام ةلفغ ىلع

 ملو ىروثلا نايفسب ههبشأ تنك ىنارعشلا هنع لاق دايعلاو داهزلا نم ناك نانع نب دمحم خيشلا 0
 ىتح قيقد حادقأ ةتس نم سفن ةئامسمخ وحن معطأ هنأ اهنم ةريثك تامارك هل هلثم انرصع ىف دجأ

 الإ لزني ال ناكو هنع هللا ىضر صاعلا نبورمع عماج حطس قوف هرمأ ءدب ىف ماقأ دقو اوعبش
 مسقملا عماجب نفدو ةرجهلا نم ةنس ىف تام .. ىوانملا ىيحي خيشلا سردل وأ ةعمجلا ةالصل

 ج ىربكلا تاقبطلا .. ىاب ناموط ناطلسلاو ةمئالا هيلع ىلصو تاونس ١٠١١ نع رحبلا بابب
 لب
 ناكو داهزلا نم ناك هنع هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ خيشلا باحصأ دحأرينملا دمحم خيشلاوه (4)

 نم قيرطلا ىف مالكلا هركي ناكو ةجح 77 جح هنأ هتوم لبق هربخأ هنإ ىنارعشلا لاق ةنس لك جحي
 نيثالثو فين ةنس ىف تام ةمتخ ليللابو ةمتخ راهنلاب أرقي ةنس نيثالث وحن ثكمو كولس ريغ
 . ١/18١ج ىربكلا تاقبطلا .. ةئامعستو

 باتكلا عابتا ىف لثملا هب برضي ناك : ىنارعشلا لاق ىوالزنملا دواد نب دمحم خيشلاوه (5)

 سبلملاو برشملاو لكأملا نم ءىشب مهنع هسفن صيصخت مدعو نيعطقنملاو ءارقفلأ ةمدخو ةنسلاو
 ةيرقب تام هدحو اهلكأيل ءارقفلا مانت ىتح اهيلع هرهظت الف ةجاجدلا هل خبطت هتجوز تناك هنأ ىتح
 .4١١/؟ج ىربكلا تاقبطلا .. اهب هتيوازب نفدو ةلزنملاب ةيمسلا
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 دوعسلا ىبأ ىديسو . ('/ىديدحلاركب ىبأ ىديسو . (')!ىورسلا دمحم
 مهبارضأو .(“/صاوخلا ىلع ىديسو .('!ىوانشلا دمحم ديسو .()ىحراجلا

 ةيناربعلاب ملكتي ناك ليقو ةدابعلاب نيروهشملا نم لئامحلا ىبأب روهشملا ىورسلا دمحم خيشلا 0(
 امب هناحتما راركت دعب الإ هنم ادحأ برقي ال ناكو لاحلا هيلع بلغي امدنع ةيمجعلاو ةينايرسلاو

 بازحألا ةءارق درجمب هللا ىلإ لصو طق ادحأ انيأر ام بازحألل نيديرملا ةءارق ىف لاقو هبساني
 هيلع ىلصو ةيرجه 477 ةنس ىف ىفوت ةمهو مزعب هللا الإ هلإ ال الإ فرعن ام نحنو لاقو داروألاو
 .5/7١1ج ىربكلا تاقبطلا نيروصلا نيبب هتيوازب نفدو رهزألا عماجلاب
 ىوالزنملا حلفم نب دمحأ خيشلا باحصأ نم ناك سانلا مركأ نم ناك ىديدحلا ركبوبأ خيشلا (1)
 امو مهاردلا مهل لمحي ةكمارفاسي امدنع ناكو ارضحو ارفس ءارقفلل سانلا لاؤس هتقيرط ناكو
 تاقبلعلا . ٠ عيقبلاب نفدو 20 ةئس ةيوبنلا ةئيدملاب ىفوت لوبلا رسعب اباصم ناكو هيلإ نوجاتحي
 . 114/ج ىريكلا
 لوبق هل ناكو نوريذك ذيمالت هل ناكو ةريثكلا تاماركلا بحاص ىحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا )0
 ناك هنا ليقو تادهاجملا ريدك ناك ليقو صاوخلاو ماوعلاو ءارزولاو كولملل سانلا عيمج دنع ريبك
 غلبأ مل ىنإ لوقي ناكو مايأ ةتسب ديعلا دعب الإ جرخي الف ناضمر نم ةليل لوأ نم بادرس ىف لزني
 عماج راوجب هتيوازب نفدو ةئامعستو نيثالثو فين ةنس ىف هللا همحر تام ديرم ماقم نآلا ىلإ
 00 115/7 ج ىربكلا تاقبطلا صاعلا نباورمع
 ال ناكو سانلا جئاوح ءاضق ىف هللا هماقأ دق ناكو ءايلوألا نم ناك ىوانشلا دمحم خيشلا (؛)
 لام ضعبو تاشاشو افاوصأ كرك مساق رصم بئان هل ىدهأو ةلودلا بابرأ الو لامعلا اياده لبقي
 همتتخي ال ءاشعلا دعب سلجملا حتتفا اذإ ناك هنإ ليقو قالخأ اهلك قيرطلا : هلاوقأ نمو هيلع هدرف
 : دشنأو هتوم لبق ةعامجل ركذلا نيقلتب نذأوراهنلا ةوحض ىلإ حتتفا رجفلا ىلص اذإف رجفلا الإ

 ٠ ىدعب اهب ميهي نم ىليلب لكوأ تمأ نإو تييح ام ىليلب ميهأ
 . ١١/؟ج ىربكلا تاقبطلا حور ةلحمب هتيوازب نفدو 81757 ةنس ىف ىفوت

 ' ىف ملكتي ناكو بتكي آلو أرقي ال ايمأ ناك ىنارعشلا خويش مهأ نم وهو صاوخلا ىلع خيشلا )0(
 نم مهيديأ لبقيو مهل موقيو ءاملعلاو ةلودلا لاجر مظعي ناكو اسيفن امالك ةنسلاو نآرقلا ىناعم

 هللاب ةولخلا لوقي ناكو ناميالاب الإ هلبقت الو راكفألاو لوقعلا هوحمت نأ ىهلإلا ملعلا ةمالع نإ همالك
 رادلا ىلإ لاقتنالاب رونملا هلكيه قراف اذإف نامز لك ىف ثوغلا بطقلل الإ نوكت ال هدحو ىلاعت
 ةولخلا هذهو لاق دحاو نامز ىف طق نيصخشب درفني ال هناكم رخآ صخشب ىلاعت قحلا درفنا ةرخآلا
 ال ةيهلإلا مولعلا نإ لوقي ناكو ةصاخ ىلاعت هللا لهأ الإ اهب رعشي ال نكلو ةنسلاو باتكلا ىف تدرو
 : دشنأو ةغرافلا ةيعوألا ىف الإ لزنت

 افكمتف ايلاخ ابلق فداصف ىوهلا فرعأ نأ لبق اهاوه ىناتأ

 ج ىربكلا تاقبطلا .. صاوخلا ىلع ىديس ىواتف ىلع صاوغلا ررد ىمسي هنع باتك ىوارعشلل
7/7 . 
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 لاوحألا برتقت ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اوجرد املف نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر

 لهأ ىلع انلاثمأ نم نوهبشتملا بلغو اهل حلصي ال نم قيرطلل ردصتو مسارملاو
 مهخايشأ نم رثكأ ايندلا ءانبأ دنع مهرمأ جارو نيفراعلا لمك نم قيقحتلا
 نيققحملا تامالغ نيب قرافلا باتكلا اذه فيلأت ئف ىلاعت هللا ثرختساف

 ققحتلا نم اهيف هاري امب هسفن ىلع مهدحأ مكحيو ناوخإلا هيف رظنيل نيهبشتملاو
 ابوجحم دبعلا ناك امبرف كلذ نم ءىشب هبطاخي نأ ىلإ هريغ جوحيالو هبشتلا وأ
 ديرملا لاخداو ةيزع ءاخرإو ةقرخ سابلإو نيقلت نم قيرطلا ماكحأ ةفرعم نع
 نا ىلإ هيبري فراعل ذملتي الو بلقلا نع غرافلا زوجلا هسفن معطي ريصيف ةولخلا
 ىقرتيل ةلاصألاب ناوخإلا نم هسفن حصني نمل باتكلا اذه تعضو كلذلف تومي

 لهأ نم نيققحملا خايشالا دي ىلع كولسلاب ققحتملا ماقم ىلإ هبشتملا ماقم نم

 عقو نإو باتكلا اذه فيلأت نم مظعألا ىدوصقم وه اذهف هسفن شغي الو هرصع
 ىف هل قبس ام بسحب كلذف ناوخإلا نم هسفن حصني مل امم دحأل تقم هببسب

 هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مساقلاوبأ ناك اذإو ىدصق بسحب ال ىلاعت هللا ملع

 ملكتي أمنإو ةنس نيثالث وحن نم هطاسي ىوط دق فوصتلا ملع نإ هنامز ىف لوقي

 ةئامعستو نيرشعو سمخ ةنس ىف لوقي ىلاعت هللا همحر ىفصرملا ايلع ىديس

 نيقلت ىهو قحريغب نامزلا اذه ىف اهيلع سانلا بلاغ محاز دق بتارم عبرأ

 نيقلت امأف ةولخلا مهلاخدإو مهل ةبذعلا ءاخرإو ةقرخلا مهسابلإو نيديرملل ركذلا

 'غرفي نأ ىلع ىلاعت هللا هردقي نأ نقلي ىلا خيشلا طرش نمف نيديرملل ركذلا

 جاتحي الف ةعيرشلا مولع نم هل ىلاعت هللا همسق ام عيمج هيقلت لاح ديرملا ىلع

 هطرش نمف ديرملل ةقرخلا سابلإ امأو تومي نأ ىلإ باتك ىف رظن ىلإ كلذ دعب
 ام عزنب ديرملارمأ لاح ةئيدرلا قالخألا عيمج عزن ىلع ىلاعت هللا هردقي نأ
 غرفي مث ءىدر دحاو قلخ هدنع ىقبي ال ىتح صيمق وأ ءادر وأ ةوسنلق نم هيلع

 الف هل تمسق ىتلا ةنسحلا ٍقالخألا عيج ةقرخلا كلت لدب ديرملل هسابلإ لاح هيلع

 امأو تومي نأ ىلإ اهنم قلخ ليصحت ىف ةضاير الو جالع ىلإ كلذ دعب جاتحي



/ 

 ديرملا ىلع غرفي نأ ىلع ىلاعت هللا هردقي نأ هطرش نمف ديرملل ةبذعلا هؤاخرإ
 دمول ىتح هسموأ ديرملا هيلإ رظن ءىش لك ىف ةدايزلاو ةكربلاو ومنلا رس
 امل هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلل عقو امك هل دتمال بشخلاوأ رجحلا دومعلا

 ةولخلا ديرملا هلاخدإ امأو . (')ةبذعلا هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخرأ

 ىقرم ال ىتلا ةيندللا مولعلاو رارسألا هغارفإ ىلع ىلاعت هللا هردقي نأ هطرش نمف
 لخديلف ىهلإلا فيرعتلاو حيحصلا فشكلاب الإ اهنم ءىش ىلإ لوصولا ىلإ دحأل
 مولع نم دحاو ملع هيلع ىفخي داكي ال ىتح املاع اهنم جرخي مث الهاج ةولخلا

 ججحلاب ةرظانملا سلجم ىف مهلك ةعيرشلا ءاملع عطقي ريصيو ةنسلاو باتكلا .

 ققحم ال موقلاب هبشتم وهف بتارم عبرألا هذه ىف انركذ امك نكي مل نمف ةرهابلا
 بتارملا عبرالا هذه تارمث هسفن ىف دجو نإف هسفن نامزلا اذه ىف خيشلا شتفيلف

 ةغراف هسفن دجو نإو ماقملا اذهب كلذ دعب هل هقيقحت ىلع هركشيو ىلاعت هللا دمحيلف
 ريغ نم نيديرملا داشرإل ردصتلا نم هيلإ بتيو هللا رفغتسيلف تارمشلا هذه نم
 ىهتنا .قدصلا تاماقم ىلإ هيقريو هيبري اخيش هل ذختيلو نيفراعلا لاوحأب ققحت

 هبشتم ىخأ اي كنإ نيققحملا نم دحأ هل لاق اذإ ردكتلا نم هبشتملا رذحيلف
 هل حصي ال امبر انلاثمأ نإف تانوعرلا لهأ ضعب هيف عقي امك مهنم تسلو موقلاب

 لك خياشم نإف ةجرد رشاع ىلإ نيهبتشملاب نيهبتشملاب نيهبتشملاب هبشتلا ماقم
 هللا همحر ىفصرملا ىلع ىديس ناك كلذلو مهلبق نمب نوهبشتم مه امنإ رصع

 نيهبتشملا نم نحن امنإ ىدلو اي ةقرخلا هسبلأو ركذلا هنقل اذإ ديرملل لوقي .
 . هللا ىضر .("7ىرصملا نونلا ىذ ىلإ صخش ءاج دق لوقي مث موقلاب نيهبتشملاب .

 مقرب هننس ىف ىقهيبلا هاور هسفنل ةمامعلا فرط ةبذعلا ىخرأ ىذلاوه ايلع نأ درو ام )١(
 امتعم هتيأرف ديع موي هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع تدهش لاق ةعيبر نب ىلع نع لاق 7
 ٠ فوع نب نمحرلا دبع ممع لوسرلا نأ هئنس ىف دوادوبأ ىورو كلذ لثم سانلاو هتمامع ىخرا دق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنممع فوع نب نمحرلا دبع لاق بلاط ىبأ نب ىلع سيلو
 . لوهجم خيش هدانسإ ىفو ىفلخ نمو ىدي نيب نم اهيفرط ىخرأ ىأ اهلدسف

 هوبأ ناك هبقل نونلا وذو ميهاربإ نب نابوث لاقيو ( ضيفلاوبأ ) ىرصملا ميهاربإ نونلاوذ )١(
 - . رصم نم هرضحتساف لكوتملا ىلإ هب اوعس ليق ابدأو الاحو اعروو املع هتقو دحوأ ناك ايبون
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 : نيتيبلا نيذه نونلا وذ هدشنأف قدصلا ماقم ىلإ لوصولا هنم بلطي هنع ىلاعت

 اليبس هيلإ ام قدصلا بلطن ىرايح نيبذبذم انيقب ادق
 اليقث انيلع ىوهلا فالخو ١ انيلع فخت ىوهلا ىواعدف

 مالكلا كل انطسب كلذلو ةولخلا قيرطلا ناكرأ مظعأ نم نأ ىخأ اي ملعاو

 نم ةفينملا نآرقلا مولعو ةفيرشلا لاوحألا نم هجتنت امو.اهمولعو اهرارسأ ىلع
 ردصتت نأ نم كب ةمحر سانلا برب ذوعأ لق ةروس رخآ ىلإ ةحتافلا ةروس لوأ
 ققحتت مل تنأو ةولخلا ادحأ لخدتوأ كيف طورشلا عامتجا ريغ نم قيرطلا ىف
 ملاع نع ىلتخملل فشكي نأ ةقداصلا ةولخلا جئاتن نمف كلذ تملع اذإ اهجئاتنب

 ىفاوأ .(١)ىراربلا ىف سانلا هلعفي امع رادج الو ةملظ هبجحي الف بئاغلا سحلا
 هدنع ريصيف ةيسحلا روصلا ىف ةيلقعلا ىناعملا هيلع لزنتت نا اهنمو مهتويب روعق
 رمخو ءامو لسعو نبل اهيف ناوأب ةولخلا ىف ىتؤي نأ اهنمو اسوسحم لوقعملا
 هل ىلجتي نأ اهنمو ءاملاو رمخلا نود لسعلاو نبللا نم برشي نأ ىلاعت هللا همهليو
 هيلع ضرعي ىلاعت قحلا نأ اهنمو دوهشلا كلذ ةرضح ىف ركذلا ىنفيو روكذملا
 عيمج رارسأ نع هل فشكي نأ اهنمو اهيلإ تفتلي الف هب ةقئاللا ةكلمملا فئاظو
 نم اهيف ىلاعت هللا عدوأ امب هربختو ر هيلع ملستو تارشحلا ىتح تاناويحلا

 حيبستلا عاونأ نم هب ىلاعت هللا اهدّبعت امب هربختو ررضلاو عفانملاو صاوخلا

 ببس ىه ىتلا ةايحلا ملاع نايرس نع هل فشكي نأ اهنمو هيزنتلاو ديجمتلاو
 نع هل فشكي نا اهنمو نايرسلا اذه ىف تادابعلا جردنت فيكو ءايحآلا

 افيطل فيثكلا ةلاحتسا ىريو فرعيو اهلكايه روص فرعيف تالاحتسالا بالود

 عرولا لهأ ركذ اذإ ) لوقي لكودملا ناكو امركم هدرو لكوتملا ىكبف هظعو هيلع لخد املف -
 هلأس همالك نم ةنييع نب نايفسو دعس نب ثيللاو كلام نع ثيداحأ ىورو ( نونلا ىذب الهيحف
 رأ مل اضيأ لاقو كسفن ةلزع ىلع تيوق اذإ نونلا وذ هل لاقف ةلزعلا ىل حصت ىتم هل لاقف لجر
 مهنع بجتحا نمك ةولخلاب قلخلا نع بجتحا نم سيل لاقو ةولخلا نم صالخإلا ئلع ثعبأ ائيش
 .(5؟) نونلا ىذ بقانم ىف نونكملا 91/1ج ىربكلا تاقبطلا (9) ةيريشقلا ةلاسرلا هللاب

 .55/4ج برعلا ناسل ءارحصلا ىلع قلطت ىهو ربلا ىلإ ةبوسنملا ضرألا ةيربلاو ةيرب عمج )١(
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 هنمرتستلا بلطي ىتح هيلع رانلا رش رئاظن رون نع هل فشكي نا اهنمو هسكعو
 ةيهلإلا ةرضحلا لوخد بادآ هب فرعي ىذلا علاوطلا رون نع هل فشكي نأ اهنمو
 أرطت ىتلا طيلاغملا روص فرعيو ةيرظنلا مولعلا بتارم نع هل فشكي نأ اهنمو
 نا اهنمو لامجلاو نسحلاو ريوصتلا ملاع نع هل فشكي نأ اهنمو ماهفألا ىلع
 رتسلاو لامجألاو زومرلا مولع ىطعيو اهملاوعو ةيبطقلا بتارم نع هل فشكي
 عيارشلاو ةميلسلا ءارآلا عيمج فرعيف ةربعلا ملاع نع هل فشكي نأ اهنمو
 نع هل فشكي نأ اهنمو اههوجو متأ ىلع هللا ةرضح نم ةلزنملا ةميقتسملا

 روصقلاو ةريحلا ملاع نع هل فشكي نأ اهنمو .(')ةيتوهاللا رارسألا تاضماغ .
 ْ هل فشكي نأ اهنمو ادبأ هللا تاذ ىلإ رظنلا ىف حمطي هركف ريصي ال ىتح زجعلاو

 نأ اهنمو نييلع ةنج ىف اهلك ىهو قلخلا نم ءادعسلا لامعأ نئازخ عيمج نع
 هيف ىري ال رون نع هل فشكي نا اهنمو اهتكارد عيمجو منهج نع هل فشكي
 روتسو عفرت روتسو مدأ ىنب روصلا روص هيف ىريرون نع مث طقف هسفن ريغ

 ةيهلإلا ءامسألا تارضح نع هل فشكي نأ اهنمو لوقعلا لهذت ارومأو لدست
 :بقاوع هللا نذإب فرعيو مهرطاوخ ثعبنت نيأ نمو اهلك اهتارضح لهأ فرعيف
 ىشميف نوكلا ىف ةمهلاب فرصتلاو قراوخلاو تاماركلا ءاطعإ اهنمو قلخلا رومأ
 هل فشكي نا اهنمو ادسج الو ابوث هل قرحت الفرانلا لخديو ءاوهلاو ءاملا ىلع

 اهتدعو ءىش لك ملع هيف ىلاعت هللا ىصحأ ىذلا نيبملا مامإلا مولع تاهمأ ددع
 نم نيرشعلاو ىناثلا بابلا ىف .(") ىيرعلا نب نيدلا ىيحم خيشلا هركذ امك
 ال ام مولعلا نم عون لك تحتو عون ةئامتسو عون فلأ ةئام ةيكملا تاخزتفلا

 . ركفلا ىف ةصاخ هتاذ هللا ةعيبطب ةصتخملا ةيفسافلا تايرظنلا ىنعت تناك توهال ةملك )١(

 ام لك ىلع توهال ظفل قالطإ ىلإ تَدَأ تافيرعتلاو ميهافملا ىف ةروث تثدح ىتح ىحيسملا
 . ةيحيسملا ةنايدلا جراخ وه اميف اًضيأو لب ةماع ىنيدلا نأشلا ةساردب لصتي
 .. نب دمحم نب ىلع نب دمحم ركبوبأ نيدلا ىيحم ةريثكلا فيلأوتلا بحاص ةمالعلا ىبرعلا نبا (1)

 فاص نباو لأوكشب نبا نم عمس هنأ ركذ قشمد ليزن ىبرعلا نب ىسرملا ىمتاحلا ىئاطلا دمحأ
 ايكذ ناكو ةدم مورلا نكسو دادغببو ىناتسرحلا نبا نم قشمدبو متسر نب رهاز نم ةكمب عمسو
 مهتأو درجتو رفاسو دحوتو دبعتو درفتو دهزت مث برغملاب ءارمألا ضعبل ءاشنإلا بتك ملعلاريثك

 - هل ؛ىلو هنإ لاق نم مهنمو هرفك نم مهنمف همالكل ارظن ءاملعلا هيف فلتخا تاولخلا لمعو دجنأو
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 رهظ ىف اوناك نيذلا ةنجلا لهأ ددع نع هل فشكي نأ اهنمو رتافدلا ىف ىصحي
 لضفأ خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا ىخأ لاق امك ىهو قاثيملا ذخأ دنع مدآ
 فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ ةئامعست برض نم لصحتي ام هللا همحر . (!)نيدلا
 .('7سألا ىف هلك كلذ ايورضم هسدسو كلذ فصنو تارم عست فلأ فلأ فلأ
 هللا الإ مهددع ىصحي الفرانلا لهأ امأو نوصقني الو ًادحاو كلذ ىلع نوديزي ال

 نع هل فشكي نأ اهنمو .(")دوسألا روثلا دلج ىف ءاضيبلا ةرعشلاك ةنجلا لهأ نإف
 ام ىلإ لوق لك دانتسا ةفرعمو نيدلا موي ىلإ مهيدلقمو نيدهتجملا لاوقأ عزانم .

 ىل عقو امك ةلدألا كلت نم موهفم وأ سايق وأ رثأ وأ ثيدح وأ ةيآ نم هيلإ دنتسا
 مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا سابع ىبا انالومو انديس دي ىلع ةولخلا ىف كلذ
 انحضوا امك هنع هللا ىضر ىفصرملا ىديس دي ىلع ةليلو اموي ىتولخ تناكو

 ىلع اهرهشأ اهريغؤ .. فوصتلاو هقفلاو ريسفدلا ىف مولعلا ىتش ىف تافلؤملا نم ريثكلا -
 ةولخلا باتكو هببسب ءاملعلا ضعب هرفك ىذلا مكحلا صوصف باتكو ةيكملا تاحوتفلا قالطإلا
 ريس ١/55ج ىربكلا تاقبطلا .. ايرجه 178 ماع ىف ىفوت فلؤم 1٠١ نع هتافلؤم ديزتو ةقلطملا

 . 48/77 ج ءالبنلا مالعأ
 مالك نم ريذك : لوقي ناكو قيرطلا ىف هناوخإو ىنارعشلا خويش دحأ نيدلا لضفأ خيشلا )١(

 درجمب راكنإلا ىلإ ردابي ال لقاعلاف « ةفسالفلاو « ةلزتعملا دعاوق ىلع الإ هرهاظ ىشمتي ال ةيفوصلا
 « ةفسالفلا هلاق ام لك امف اهيلإ اودنتسا ىتلا مهتلدأ ىف لمأتيو ءرظني لب « مهيلإ مالكلا كلذ وزع

 عقت ةهبش لوصح نم افوخ مهبتك ةعلاطم نع مهضعب رذح امنإو « الطاب نوكي مهبتك ىف ةلزتعملاو
 لمحو جحلا ءانثأ ىف نيدلا لضفأ خيشلا تام ليق ىواعدلاو راكنإلا لهأ اميس ال « رظانلا بلق ىف

 . ءادهشلا روبق راوجب هنع هللا ىضر اهب نفدو «ردب ىلإ
 .ةيمكلا ةوق ىلع لادلا ددعلا باسحلا ىفو لصألا أ ساسألا ىنعي : سألا (؟)

 ( دوعسم نب ) هللا دبع نع نوميم نب ورمع نع ظفلب 1171 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (؟)

 اونوكت نأ نوضرتأ لاق معن انلق ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ ٠ لاقف ةبق ىف ىبنلا عم انك لاق
 هديب دمحم سفن ىذلاو لأق معن انلق ةنجلا لهأ رطش | اونوكت نأ نوص 2 :رتأ لاق معن انلق ةنجلا لهأ ثلث

 لهأ ىف متنأ امو ةملسم سفن الإ اهلخدي ال ةنجلا نأ كلذو ةنجلا لهأ فصن اونوكت نأ وجرأل ىنإ
 هاورو ؛ رمحألا روثلا دلج ىف ءادوسلا ةرعشلاك وأ دوسألا روثلا دلج ىف ءاضيبلا ةرعشلاك الإ كرشلا

 دوسألا روثلا ىف ءاضيبلا ةرعشلاك الإ سانلا ىف ذئموي متنأ ام» ظفلب 777 مقرب ةحيحص ىف ملسم

 .2« ضيبألا روثلا ىف ءادوسلا ةرعشلاك وأ
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 عيمج جارختسا ةفرعم ىلع عالطالا اهنمو فطاوخلاو قوربلا باتك ىف كلذ
 نم ةحتافلا مولع عيمج جارختسا مث ةحتافلا ةروس نم هماكحأو نارقلا مولع

 مولع عيمج جارختسا مث ءابلا نم ةلمسبلا مولع عيمج جارختسا مبث ةلمسبلا

 خيشلا ىخأل عقوامك فلألا فرح نم كلذ عيمج جارختسا مث ةطقنلا نمءابلا

 ةحتافلا ةروس مولع نم ىلاعت هللا دمحب تجرختسا : ةرم ىل لاقو نيدلا لضفأ

 ىهو لاق املع نيعستو ةئامعستو ملع فلأ نيعبرأو ةعبسو ملع فلأ ىتئام
 ىف نامزلا ءاوطنا دو هش اهنمو رشبل رصحنت الف اهعورف امأو اهمولع تاهمأ
 قربخأو هلع ىلاعت لا ىضر ىفصرملا ىلع ىديسل عقو امك هريغ نود هقح

 متخ فلأ ةجرد لك متخ فلأ نيتسو ةئامثالث ةليلو موي ىف أرق هنأ
 ىف سطغ هنأ ةنيكسم نبا مالسإلا خيش مداخل عقو امكو فورحلاو تاوصألاب

 نم جرخ مث دادغب دالبب نينس عبس ةدم ادالوأ دلوأو جوزت هنأ ىأرف لينلا رحب
 . لحاس ىف ةعمجلاب نذؤي نذؤملاو لينلا ئطاش ىلع هبايث ىأرف ةسطغلا كلت
 مهرقأو هوفزعو مهفرعو دادغب نم مهماو هدالوأ هاتأ كلذ دعب مث قيتعلا رصم
 خيشلاو .(')ءالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا رصع ىف حاكنلا كلذ ىلع ءاملعلا
 ريغ نم نيدضلا نيب عمجلا ةرضح لوخب اهنمو .(')ديقعلا قيقد نب نيدلا ىقت

 ناك ىملسلا ىقشمدلا مالسلا دبع نب زيزعلا دبع نيدلا زع خيشلا وه مالسلا دبع نب نيدلازع )١(
 ركاسع نبا ىلع هقفلا أرق ركنملا نع ايهانو فورعملاب ارمآ ادهاز اعرو املاع مالسإلل اخيش
 لضحف ناكزمأل هتبطخ ىف ناطلس ىلع ضرعتف قشمد ةباطخ ىلوو ىدمآلا خيشلا ىلع لوضألاو
 ' اهب ءاضقلاو قيتعلا عماجلا ةباطخ هالوو رصم كلم همركأف رصم ىلإ هببسب لقتنأ شيوشت هل

 عم ىوتفلا نم عنتماف ةيلماكلاب اسردم نيدلا ىكز ظفاحلا ناكو ةرهاقلاب ةيحلاصلا سيردتب رقتساو
 ىف تام نأ ىلإ ةيحلاصلاب اسردم لزي ملو هنم دافتساو رخآلا سلجم ىتأي امهنم لك ناكو هدوجو
 .. هلئاضفو داهجلا ماكحأ .. لوسرلا ليضفت ىف لوسلا ةيادب هتافلؤم نم 51١ ةنس
 .1"7//١/ج ءاهقفلا تاقبط اهريغو « بئاغرلا ةالص مذ ىف ةلاسر ٠ ديحوتلا ىف ةلاسر

 قيقد نب حتفلاوبأ نيدلا ىقت مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا عيطم نب بهو نب ىلع نب دمحم (؟)
 518 ةنس دلو ةاضقلا ىضاقو مالعألا دحأ ىعفاشلا ىكلاملا ىرصملا ىطولفنملا ىريشقلا ديعلا
 - اهيقف ادوجم اثدحم انقتم امامإ ناكو امهريغو دلاخ نيزلاو مئادلا دبع نبا نم عمس عبني ةيحانب
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 فلأ ىف دحاولا مسجلا دهشيو كلذ ركني الو ادحاو هدض نيع ىف دضلا دهشيف دض

 ىف لابجلاو ضرألاو تاومسلاك عساولا لخاد دهشيو هتعن ىف دحاو وهو ناكم
 نم ءىش ىف فقودب هلقع ريصي الف مرخلا عستي نأ ريغ نم ةربإلا مرخ

 ىخأل عقو امك ءايلوألا قطاون نم ءاش امب هيلع حتفي نأ اهنمو ةيلقعلا تالاحملا :

 لوألا ىلع حتفف . ("!ىركبلا نسحلا ىبأ خيشلاو .(')ىتثيرخلا سابعلا ىبأ خيشلا
 خيشلا ىديس ةقطانب ىناثلا ىلع حتفو .() ىليجلا رداقلا دبع خيشلا ةقطانب

 ةعلاطملا ىلع ابكم رهسلا ميدم نيدنلا ديدش عرولا مات ايكذ ايوحن ارعاش اييدأ ايلوصأ اققدم -

 خيشلابو هيبأب هقفت ةرشعلا ةباحصلا ءامسأب روكذ دالوأ ةدع هلو ىرستلا ريثك ناكو اداوج عمجلاو
 فيناصتلا هل ايعفاش راص مث ايكلأم ناكو هخياشم ةايح ىف همسا رهتشاو مالسلا دبع نب نيدلا زع

 نيعبرألا عمجو هقفلأ لوصأ ىف زرطملا ةمدقم حرش ماكحألا ةدمع حرشو ثيدحلا مولعك ةعيدبلا .
 . ١ 97/9١.2:ج مولعلا دجبأ ةيرجه 7١ 7 ةنس ىفوتو نيملاعلا بر نع ةياورلا ىف
 ىنارعشلا لاق عبسلاب نآرقلا ةءارقو ملعلاب الغتشم اعرو ادباع ناك ىثيرخلا سابعلاوبأ خيشلا (1)
 نم ريثكلا هلو ىفصرملا ىلع خيشلا نع قيرطلا ذخأ طق هسفنل رصتنا هتيأر امف ةنس نيثالث هتبحص
 ةالص ىف هللا ءاش نإ لوزت ادغ لاقف هل كلذ توكشف ريساوبلا نم تيكتشا ىنارعشلا لوقي تاماركلا
 ءام برشي ناك سانلا ضعب نإ ىتح لوبقلا هل ناكو ارثأ اهل دجأ ملق ترظنو رصعلا تيلصف رصعلا
 طايمد رغثب ةيرجه 149 ةنس ىف ىفوت قيرطلا ىف اريثك هب سانلا عفتنا كمسلا رفذ نم هيدي ةلاسغ
 ١/54١ج ىربكلا تاقبطلا ..

 لوقي ىزغلا نيدلا ىضر خيشلا نع فوصتلا ذخأ ثدحم ىفوص هيقف ىركبلا نسحلاوبأ )١(
 ةفعو ةهازن ىف ىبرت لب هنيشي ائيش هيلع دجي ملف ةيحل الب ناك نيح نم هرشاع هنإ ىنارعشلا
 ملع ىف مظن هل ةريثك تامارك هل تناكو ةينالعلاو رسلا ىف قدصتتي قلخلا عساو ناكو ةعاطو-

 اهعامس نولمتحي ال هنامز لهأ نإ لاقو اهاحمو اهلسغ مث تيب 5٠٠0٠ نم ةيئات بتك دقو ديحوتلا
 ىعفاشلا مامإلا راوجب نفدو ةئامعستو نيسمخو فين ةنس ىف تام .. قيرطلا بلط ىف مهقدص ةلقل

 ش .. (78)ىرغصلا تاقبطلا

 نع ىكحو ةيرجه 47١ ةنس دلو دهازلا ىيحي نب هللا دبع نب ىسوم نبرداقلا دبع خيشلا وه (')
 راهن ىف ىيدث عضري ال ناكرداقلا دبع ىدلو تعضو امل تلاق اهنأ قيرطلا ىف مدق اهل ناكو همأ

 مث ايدث هل مويلا مقتلي مل هنإ مهل تلقف هنع ىنولأسو ىنوتأف ناضمر لاله سانلا مغ دقو ناضمر
 ىف عضري ال دلو فارشألل دلو هنأ ةدلبلا ىف كلذ رهتشاو ناضمر نم ناك مويلأ كلذ نأ حضتا
 ناكو ءاملعلا بجعت هاوتف تناكو ىعفاشلا مامإلاو دمحأ مامإلا بهذم ىلع ىتفي ناكو ناضمر راهن
 م عءوضوب حبصلا ىلصي ناكف ةنس نيعبرا رداقلا دبع خيشلا تمدخ لوقي ىورهلا حتفلا وبأ خيشلا



77 

 ةولخلا لبق امهنم دهعي نكي ملو .(') افو نب ىلع ىديسو .(')ىلذاشلا نسحلا ىبا
 نسحلا ىبأ خيشلا ةولخو اموي نيعبرأ سابعلا ىبأ ىخأ ةولخ تناكو كلذ نم ءىش
 بلاغ قطاون ىطعأ هنأ ىنغلب نم لمكأو كلذب ىناربخأ امك مايأ ةعببس ىركبلا
 .مايأ ةثالث هتولخ تناكو هنع هللا ىضر ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا ةيفوصلا
 ضرألا راطقأ ىف هنع ت :رشتنا ىتلا مولعلا هذهب جرخ مث سردنم ربق ىف اهيلايلب

 ىف هاديأ امم دحاو ملع هنم دهعي نكي ملو برغملا كولم ضعب دنع اعقوم ناكو
 خيشلاو ."!ةعامج نب نيدلازع خيشلا هركذ امك ةولخلا كلت لبق هبتك

 ن6 م/1ج ىربكلا تاقبطلا .. دادغبب نفدو ايرجه. 57١ ةنس ىف ىفوتو هل ءاشعلا -

 نم ةيرق ةلذاشو نيتمجعملا لاذلاو نيشلاب ىلذاشلا رابجلا دبع نب هللا دبع نب ىلع خيشلا وهو (١)
 باذيع ءارحصب تامو تارم جح ةيلذاشلا ةفئاطلا خيشو ةيردنكسإ ليزن دهازلا ريرضلا ةيقيرفأ
 فئاطل باتك ىف ىردنكسلا ءاطع نبا هل مجرت دقو ايرجه 551 ماع ىف كانه نفدف جحلا ادصاق

 نمو ىلذاشلا نسح خيشلا نم هللاب فرعأ تيأر ام ديعلا قيقد نب نيدلا ىقت د خيشلا لاقو ندملا
 كسمدف ةنسلاو باتكلا كفشك ضراع ذإ لاقو بنذ كانه نكي مل نإو رافغتسالاب كيلع همالك

 . ملو ةنسلاو باتكلا ىف ةمضعلا ىل نمض دق ىلاعت هللا نإ كسفنل لقو فشكلا عدو ةنسلاو باتكلاب

 تاقبطلا ةنسلاو باتكلا ىلع هضرع دعب الإ ةدهاشملا الو ماهلإلا الو فشكلا بناج ىف ىل اهنمضي
 1 . 5/7 ج ىربكلا

 ىف تافلؤم هل ادباع ناك ايرجه ماع ىف ىفوتو ةيرجه 1١ ةنس دلو افو نب ىلع خيشلا )0

 رختفت نأ ةنوعرلا نم لوقي ناكو ايهلإ اهجو هل ىأر ثيح نم الإ دوبعم دبع ام همالك نمو قيرطلا
 كيلع زاج كريغ ىلع زاج ام نأ ملعت تنأو كقح ىف ليحتسي ال امب ادحأ ريعتوأ هبلس نمأت ال امب

 هللاب فراع ىأللا هللا لوقي نم ضرألا هجو ىلعو ةعاسلا موقت ال ثيدح ىف لوقي ناكو هسكعو
 ىربكلا تاقبطلا مهيلع لاوهألا تاذ ةمايقلا مايق نم مهل نامأ قلخلا نيب قحلاب قراعلا دوجوف اق“
 ش ظ 0 ج
 ردب ىضاقلا هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع نيدلا فرش نب دمحم ةعامج نبا (؟)
 عست 8١1 ةنس ىفوتو /04 ةنس عبنيلاب ذلو ىعفاشلا سدقملا ىنانكلا ةعامج نباب فورعملا نيدلا
 . جرش حرتلا لاوز . ىلامألا ىدب حرش ىف ىلاعملا جرد .. بتكلا نم فنص . ةئامنامثو ةرشع
 ىكبسلل عماوجلا عمج حرش . حاتفملا صيخلت صيخلت ىف كلاسلا ثيدحلا ىف حرف نبا ةموظنم
 . ىوبنلا ثيدحلا ىف ىورلا لهنملا جرش . ةمكحلاو قطنملا ىف ىومرالل راونالا علاطم حرش

 دصقلا . ماكحألا ىف ماتلا دصقلا ..سفنلا لاوحأ يف سمشلا ءوض .فوصتلا ىف ةمدقم ةوفصلا :

 - عبنمو ةيمالسإلا دئاقعلا ىف لاثملا علطم . لوطملا ىلع لصفملاو نيبملا مامحلا ماكحأ ىف مامتلا



 76غ

 تعمس دقو امهنع ىلاعت هللا ىضر سوماقلا بحاص . (')ىدابازوريفلا نيدلا دجم
 بسحب ئطبيو عرسي ةولخلا حوتف لوقي هنع هللا ىضر ىفصرملا ايلع ىديس

 .('7ىرمغلا دمحم ىديس ةولخ تناكو لاق اهب هخيطلتو ساندألا نم بلقلا ةفاظن
 ال ةولخ لك لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر هتعمسو اموي رشع ةسمخ قيرطلا ىف هيخأ
 ملعلا تاماقم ىفرباكألا تقرت امو .(")جادخ ىهف ابدأو املع اهبحاص حئمت

 ريغ نم ةولخلا لخدي سانلا بلاغ ناك املو قدصلا هجو ىلع ةولخلاب الإ بدالاو
 كلذ لبق هنم دهعت مل ىتلا ةبيرغلا مولعلاب ملكتي هوأر امبرو اهحوتف اوركنأ قدص
 هل لاقيف نيمدقتملا ةيفوصلا بتك نم اهذخأ امنإو هل تسيل مولعلا هذه نولوقي
 هيلع حتف صخش ىلإ اهيف رمألا ىهتني نأ دبالف نيمدقتملا مالك نم اهنأ انملس
 باجح اولاق نكلو ىلولا اذه ىطعي نأ دعبي ال ىلولا كلذ ىطعأ ىذلاف اهب
 خيشلا ىديس ناك دقو هرصع ءايلوأب عفتني ىتح هل عفري نم لق ةرصاعملا

 ىف ةيرسلا تاحفن  ىلامألا ءدب ىنعأ ةيماللا ةديصقلا حرش ىف ةيمالكلا لئاسملا ىف لامكلا -
 ْ 147/8 ج نيفراعلا ةيده  مولعلا فئاطل

 هرصع مامإ سوماقلا بحاص ىدابآ زوريفلا ىزاريشلا ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم )١(
 ىندملا ىدنرزلا فسوي نب دمحم نم اهب عمسو هدالبب هقفتو نورزاكب ةنس 74 ةنس دلو ةغللا ىف

 نم عمسو ثيدحلا بلطو قافآلا ىف باش وهو همسا رهتشاو قافو رهم نأ ىلإ ةغللا ىف رظنو
 ىبأ نيدلا ىقت خيشلا نم ماشلاب عمسو ميقلا نبا ةجحلا ملكتملا دحاولا مامإلا ظفاحلا مهنم خويشلا

 كولملا دنع امظعم ناكو هفيناصت سانلا بتكو مهريغو ةعامج نباو ةتابن نباو ريبكلا ىكبسلا نسحلا
 ىتح مانأ تنك ام لوقي ناك هنأ هنع ىكحي ظفحلا عيرس ناكو رانيد فالآ ةسمخ كنل روميت هاطعأ
 باتك هتافلؤم نمو ةيرجه 1١8وأ 8١5 ةنس ديبزب ىفوت ةريثك هتافنصمو رطس ىتئام ظفحأ

 ةيعفاشلا تاقبط .. ةيسرافلابو ةيبرعلاي وهو ةداعسلا رفس باتكو طيسولا سوماقلاو طيحملا سوماقلا
 . 8/؟ج مولعلا دجبأ 57/4ج
 ماسقأ ةئالث ءارقفلا مسق دق ناكو قيرطلا ىف راس نيدهازلا ءارقفلا نم ناك ىرمغلا دمحم خيشلا (1)
 ال نأ دهعلأ مهيلع ذخأ ناكو رخآلاب طلتخي الو هصخي اناكم مسق لكل لعجو لافطأو بابشو لوهك

 ةنس ىف دالبلا ىف ءالغلا عقو ليقو خيشال هوكشيوأ ملاظلا نع وفعي لب طق هسفن نع بيجي دحأ
 ةنس ىف تام .. سانلا لثم ىرتشي راصو سانلل هعابف حمقلا نم نزخملا ىف ام عيمج خيشلا جرخأف

 . ٠١ /؟ج ىربكلا تاقبطلا « ةلحملا عماجب نفدو ةئامنامثو نيسمخو فين
 ./١/7ج حاحصلا راتخم ناصقن (؟)
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 ىنب نإف ةيليئارسإ الإ ىهام لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا نسملا وبأ
 ىلص دمحمب اوبذكو هوري مل نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومب اوقدص ليئارسإ
 لاق سانلا ضعب نإ ىتح مهسفنأ دنع نم ادسح هوأر نيح ملسو هلآو هيلع هللا
 دوهيلأ ضعبل امالغ نوعي رشب هملعي امنإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف
 : ىلاعت هللا لزنأف هيلإ سلجي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اراطع

 در .(6 نييم يبرع ناسل اذهَو يِمَجعأ هيلإ نوُدحُنُ يذلا ناَسَ

 ةرصاممل تاج مهانأ قيكرطماف ملي هل هيلع لا لص هلا لوسر نع
 مولعلا نم هب ملكتي ام نيرخآلاو نيلوألا ديس ىلع اودعبتسا مهنأ ىلإ دسحلاو-

 نم اذهف دوهيلا ضعبل مالغ ىلع كلذ اودعبتسي ملو ةينابرلا فراعملاو بادآلاو

 اريقف متعمس اذإ لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو باجعلا بجعأ
 نم حتف اهنأب اودهشا لب هيلع اوركنت الف هريغل دهعت مل ىتلا ةبيرغلا مولعلاب ملكتي
 ملكتي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا
 ىقب امف ثيداحألا نم ثيدح ىف هنع كلذ انغلب الو ظافلألا هذهبو مولعلا هذهب
 ةلود ىف مهيدلقمو نيدهتجملا ةمئألا ىلع حتف امكف ىلاعت هللا نم حوتف اهنأ الإ

 نطابلا ةلود ىف ءايلوآلا بولق ىلع حتف كلذك اهوطبنتسا ىتلا مولعلاب رهاظلا
 همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو ٠ ىهتنا .. اهب نوملكتي ىتلا مولعلا هذهب
 هب ىري ام ةيندللا مولعلا نم هيلع حتف قدصلاب ةولخلا لخد نم لوقي ىلاعت هللا

 بتكو ثيدحلاو نارقلل نوحراشلا هحرشو نورسفملا هب رسف ام عيمج نا

 . نم دحاو فرح ىنعم راشعم رشع ءىجي ال نيدلا موي ىلإ مهيدلقمو نيدهتجملا
 نم ةطقنلاك هعيمج كلذ نإو ةيآلاوأ ةملكلا نع الضف ميظعلا نآرقلا فورح

 .("74 ميظعْلا لَضَمْلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ١ طيحملا رحبلا
 نم كبلق ىلع هب ىلاعت هللا حتف اذإف ةولخلا لوخد ىف قدصلا ىعدا نمل لاقيف

 مولعلا نم ائيش انل ىدبأ نإف ةيدمحملا بادآلاو ةينابرلا فراعملاو رارسألاو مولعلا

 . "7١ ةيآ لمنلا : ةروس )غ١(

 . 4 ةيآ ةعمجلا : ةروس (؟)
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 قداص تنأ هل انلق اهنم ملع لك ىلع انل ملكتو باتكلا اذه ىف اهانركذ ىتلا

 الهاج هانيأر نإو موقلاب هبشتم ال ققحم هنأ انفرعو كخيش نع ىلاعت هللا ىضر
 مل هنأو ققحتم ال هبشتم هنأ انفرع اهانمدق ىتلا ةولخلا رارسأو باتكلا اذه مولعب

 مدع هذيملت ىلع حتفلا مدع نم مزلي الف هخيش امأو ةولخلا لوخد ىف صلخي ..

 ماكحإب هلهجب نئارقلا ققحن نأ الإ مهللا ءايلوألا رباكأ نم نوكي دقف وه هقدص
 هبشتلا نم عنمن ال نحنو نيقيب نيهبشتملا نم نوكي اذه لثمف ةقيقحلاو ةعيرشلا
 لك ىلع ضايف اهدوج لجو زع هللا ةرضح نإ هانلق ام حاضيإو موقلا نم دحأب
 . كلذل الهأ كخيشو ديرملا اهيأ تنكولف هيلع مولعلا ةضافإل لهأ وهو اهلخد نم
 شيطت نازيم هذهو رتافدلا هنع زجعت ام مولعلا نم كيلع ىلاعت قحلا ضافأل
 مولعلاو تارمذلا هذه نإ لوقي نأ نيفراعلاب هبشتملا خيشلا رذحيلف رذلا .('!ىلع
 ملوه هنوكل خايشألا ىف طرشب تسيل باتكلا اذه ىف انل اهتركذ ىتلا رارسألاو
 ىلإ مهتبسنب خايشألا قح ىف بدألا ءىسيف هسفن دنع رارسألاو مولعلا كلت دجي
 نحن امأو نيققحتملاب ةصاخرومألا هذه لوقي نأ هيلع بجاولا ناكو لهجلا
 امك هسفن مضهيو نيفراعلا لجبيف ريغال ةرهاظلا مسارملا ىف مهب نوهبشتمف

 ىلع ىديس ناك ىتح رشاعلا نرقلا لوا مهانكردأ نيذلا خايشألا هيلع ناك
 نيفراعلا لاوحأ ىف ائيش عمس اذإ لوقي هتلالج عم هنع هللا ىضر صاوخلا

 نيهبشتملا ضعب نع ىنغلب دقو ؛ ىهتنا .. نوباصلا ءارش نم ايارعلا تحارتسا
 ىف طورشب تسيل هذه لاقف طورشلا نم باتكلا اذه ىف هتركذ امب عمس هنأ .

 لهجلاب ريغلا ىلع همكحو هسفن ىف حيحص هقوذف اهب الهاج وه هنوكل خايشألا
 انرشأ امك رصحنت ال ةولخلا مولع نأ ىخأ اي كيلع ىفخي ال مث حيحص ريغ اهب
 ثكم ىلاعت هللاب فراعلا ناولف رارق هل كردي ال اهنم ملع لكف قبس اميف هيلإ

 نأ ىخأ اي نظت الف هيناعم دفنت مل ةعاسلا موقت نأ ىلإ اهنم ملع لك ىف ملكتي .
 صاوخلا ايلع ىديس تعمس دقو ركفلاو رظنلا مولعك اهيناعم دفنت فشكلا مولع
 قيرط نم ميظعلا نآرقلا مولع ىلإ ىلتخملا لوصو ةروص لوقي ىلاغت هللا همحر
 اهمولع هيلع ىلاعت قحلا علخي نارقلا نم ةيأوأ ةملك لت اذإ ىلتخملا نأ هفشك
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 تفلخت ىتمو اهب قطنلا نيع ةيآلاوأ ةملكلا كلت مولع نيع نوكتف اهب هقطن لاح

 لهأو راكفألا مولع نم ىه امنإو فشكلا مولع نم تسيلف قطنلا نع مولعلا كلت
 اهداسفب هلوقو اهنع ملاعلا عوجر ةحصل راكفألا مولع نم ءىش ىلع نولوقي ال هللا
 حصي الف نيقيلا قحوأ نيقيلا نيع وأ نيقيلا ملع نم اهنأل فشكلا مولع فالخب
 ةقحلم ىهف هيلع ىه ام ىلعرومألاب ربخت اهنوكل اهنع عوجر اهبحاصل
 وأ ةملكلا كلت الت اذإ لتخملا كلذ نإ مث نيقيلاو ةحصلا ىف عراشلا صوصنب
 ةوالت لك ىف هل ىلاعت هللا حتفي رثكأو ةرم فلأ ةئام ىلإ اذكهو اثلاثو ايناث ةيآلا
 ىه مولعلا هذهو لاق لاب ىلع.تمدقت ةرم لك ىف هل رطخت مل ةديدج امولع

 ٠ . 114 ءاش ام ألإ هملع نم يشب نوطيحي الو : ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا

 نيلقذلا ةدابع ىلاعت هللا دبعولو كلذ لثم ىلإ لصي ال رشب وه ثيح نمرشبلاف
 نيذلا كرصع ىف خياشملا نم دحأ ىلعراكنإلا ىلإ ةردابملاو كايإو كلذ ملعاف
 مولعلا هذه نوفرعي ال خياشملا ءالؤه لثم نإ كسفن ىفولو لوقتو نيديرملا نولخي
 نوكي امبرف مهلاوحأ ىف لمأتو صيرت لب اهيف ضوخلا نع الضف اهءامسأ الو لب
 نم اهنوكل اهتفرعمل مهتيلهأ مدعل هرصع لهأ نع اهمتكي هنكلو اهب املاع مهدحأ
 نإف مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلا عم ىسومل ىرج ام ىفخي الورارسألا مولع
 ملعل نأ فرع ىسوم نأ الولو راكنإلا نع هفك ىف ربتعم لكل ةيافك امهتصق ىف
 قرخ نم نإفرمألارخآ هل هراذتعا ىلع رضخلارقأ ام ةحصلل اهجو رضخلا
 لاقو امالغ لتقوأ ملاظ اهبصغي الئل كلذ تلعف امنإ لاقو مهنذإ ريغب موق ةنيفس

 :ىف كلذل زاوجلا ىف ةجح ضهني ال ارفكو انايغط هيوبأ قهري نأ افوخ هتلتق امنإ
 .مهدحأ ىلع ركنت نأ لبق كرصع خياشم لاوحأ نع ىخأ اي ثحباف ةعيرشلا رهاظ
 ىف نيرهاظلا خياشملا ىف نآلا هللا دمحب اننظو اهرارسأو ةولخلا ديرملا هلاخدإ
 هبشتلا ال ققحتلا لهأ نم مهنأو اهرارسأو ةولخلا مولعب نوملاع مهنأ اذه انرصع

 نم ةمئألاب فيكف بجاو نيملسملا داحآب نظلا ناسحإ نإف قيرطلا ىف موقلاب
 ىف لزي مل لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو نيحلاصلاو ءاملعلا
 نيب هلاحل (رتس لهجلاب سانلل رهاظتي نم رصع لك ىف نيحلاصلاو ءاملعلا
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 نورتسي مهنم انرصع ىف نورهاظلا ءالؤه نوكي نأ لمتحيف رادلا هذه ىف سانلا
 ققحت ريغ نم طقف موقلاب نوهبشتم مهنا مهلاثمأو مهب نظت نأ كايإف مهلاوحأ
 ناك دقو ملع ريغب ىلاعت هللا لهأ ماقم صيقنت ىف كعوقول ىلاعت هللا كتقمي امبرف
 .(؟7ىريشقلا ةلاسر لاجر دحأ هنع ىلاعت هللا ىضرأ'!ىبشخدلا بارتوبأ مامإلا'

 اهنإف ايندلا ةبحمو مكايإ هباحصأل لوقي نطابلاو رهاظلا قيرط نيب نيعماجلا
 . ةعيقولا هتبحص ىلاعت هللا نع ضارعإلا بلقلا فلأ اذإو ىلاعت هللا نع ضارعإ
 نموهف ليزلا ىلع بهذلا ةبحم حجري دبعلا ماد امو ىلاعت هللا ءايلوأ ىف
 ىلاعت هللا ءايلوأ ىف ةعيقولا ابلاغ هتمزال نمو ىلاعت هللا ةرضح نع نيضرعملا
 ىلاعت هللا ءايلوا فرعل اهلخد ناك هنأولو ىلاعت هللا ةرضح ىف هلوخد مدعل
 .ىهتنا .. اضعب مهضعب قرخلا لهأ نم ةفئاط لك فرعت امك ةرشعلاو ةطلاخملاب

 ملع فالآ ةثالثلا باتكلا اذه مولع طابنتسا عضاوم ىخأ اي كنع تيفخأ انه نمو

 نأ رارسألا مولع ىلع ةرينغ تاملكلاو تايآلا نم اهطابنتسا عضاوم نيبأ ملو
 مدآ ىنب نأش نمو هلهأ ريغو هلهأ دي ىف عقي باتكلا ذإ نيبوجحملا نيب ىشفت
 هلهجل ىلاعت هللا هتقميف اهنم ملع راكنإ ىلإ مهدحا رداب امبرف لوضفلا ةرثك
 ةغللا لهأ حلطصم ىلع مهفلا ةدامب هتفرعم ىلإ لصي نأ هملع ةياغو اهتدامب

 خويش نموهوراطعلا متاح ابأو مصألا متاح بحص ىبشخدلا نيصح نبركسع بارتوبأ )١(
 هللا نأ همالك نم .. ةيرجه ؟40 ةنس ىف تام لكوتلاو عرولاو دهزلاو ملعلاب روهشمو ناسارخ
 نع هللاب الوغشم لغش نم : لاقو « نامزلا كلذ لامعأ لكاشي امب نامز لك ىف ءاملعلا قطني ىلاعت
 ةعباتم ,ىلع مهرارصإ نم نيديرملاب ربضأ ائيش ملعأ ال اضيأ لاقو هتعاس نم تقملا هكردأ هلل
 « ىربكلا تاقبطلا .. دادضألا ةرشاعمو رارصإلاب الإ ديرم دسف امو مهذاتسأ نذإ ريغب مهسوفن
 .(0) ةيريشقلا ةلاسرلا 7/1

 ىريشتلا مساقلاوبأ مامإلا ىئاوتسالا دمحم نب ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع (؟)

 ةلاسرلا : هفيناصت نم 555 ةنس روباسينب ىفوتو "7" ةنس دلو ىفوصلا ثدحملا ىعفاشلا ىروباسينلا
 ىف نوعبرأ . مهمالكو ةيفوصلا لاوحأو فوصتلا ىف بتكلا رهشأ نم وهو فوصتلا ىف ةيريشقلا
 ىف تاراشإلا فئاطل . جارعملا باتك .ريسفتلا ملع ىف ريسيتلا فوصتلا ىف دصاقملا ةغلب ثيدحلا

 بابلألا دوهش ىف باطخلا روثنم حالصلا قيرط ىلإ ليلدلاو حاورألا ةايح بولقلا وحن. نارقلا ريسفت

 1 7/هج نيفراعلا ةيده 754/7 ج ةيعفاشلا تاقبط . ٠ /5ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط
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 نأل اهتدام فرعي الف انركذ ىتلا مولعلا هذه ةدام امأو نايبلاو ىناعملاو وحنلاو
 قيرط ناك هنأولو هيلإ ةراشإلا تمدقت امك مهفلا ال فشكلا وه امنإ اهتدام

 الو نايبلاو ىناعملا لهأ مولعلا هذه جارختساب قحألا نكل مهفلا اهيلإ لوصولا
 مهبتك ىه اهو باتكلا اذه ىف هركذن امم ادحاو املع مهنم دحأ مالك ىف ىرن

 ةفيعضلا بولقلل انيكست مولعلا ضعب نم لئاسم ضعب تركذ امنإو كيدي نيب اهلك
 هذه نأ تنظ امبرو اهيف ضوخلا نع الضف مولعلا كلت ءامسأ فرعت مل ىتلأ

 مهضعب نم هتعمس امك ةدحاو ةلأسم ملع لك نأ وأ ىمسم ريغ ىلع امسا مولعلا
 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا حصي له ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تلأس دقو
 ْ ىلاعت قحلا لوق ىف مكنع ىلاعت هللا ىضر نولوقت 5 امف هل تلقف ال لاقف لهجلاب
 مب براي هلوق باوج ىف همانم ىف هنع هللا ىضر . ١) ) لينح نب دمحأ مامإلل

 مهف ريغب وأ مهفب براي لاقف ىمالكب دمحأ اي لاق ..؟ نوبرقتملا كيلإ برقتي

 لهجلا نأ هرهاظ مهف ريغبو ىلاعت هلوق نإف« ىهتنا مهف ريغبو مهفي دمحأ اي لاقف

 . هنع هللا ىضر خيشلا لاقف هنيعب لهجلا وه مهفلا مدع نأل ىلاعت هيلإ هب برقتي
 ام هب هدارم امنإو ناهذالا ىلإ ردابتي ام مهف ريغبو هلوقب ىلاعت قحلا دارم سيل
 لاح فشكلا قيرط ىف ميظعلا نآرقلا ىناعم مولع نم نيفراعلا بولق ىلإ لصي
 نم مهيلإ لصت مل هيناعم تناك نإو ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي هنإف نآرقلاب مهقطن
 ىلاعت هللا ىلإ برقتي هنأ ىنعملاو مهف ريغبو هلوقب دارملا وه اذهف مهفلا قيرط
 قيرط نموأ مهفلا قيرط نم هيناعم مهيلإ تلصو ءاوس همالك نآرقلا ةوالتب
 . هون كلذ ىنعم ىف ىفصرملا ىلع ىديس ركذو سيفن مالك وهو ىهتنأ فشكلا
 ءاملع مهف ريغبو هلوقبو رهاظلا ءاملع قيرط مهفب هلوقب ىلاعت قحلا دارم لاقف
 ىخا اي كيلعف ةيندللا مولعلاب هللا لهأ هللاو زاف دقلف ىهتنا فشكلا لهأ نم نطابلا

 انأ ام ناوخإلل حصان هللاو ىنإف اهل قوذ ريغ نم مولعلاب عنقت الو مهراثأ ءافتقاب
 هب دصقا مل ىنأ امك ىرصع لهأ ىلع راختفالا هفيلأتب دصقأ مل ىنإ امك تنعتم
 ١54 ةنس دلو ىدادغبلا مث ىزورملا ىنابيشلا ىلهذلا دسأ نب لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ )غ1(

 ناميإلا باتكو ةنسلا نيواود مظعأ نم دنسملا فيناصتلا نم هلا ةيرجه 74١ ةنس ىفوتو ةيرجه
 .548/8 نيفراعلا ةيده “777/١ ءالبنلا مالعأ ريس .. ةبرشألاو دهزلاو ةيمهجلا ىلع درلاو



 عع

 مولعلا هذهل ىركذب سانلا نيب هزجع راهظإو ناوخإلا نم ةولخلل ردصت نم خيبوت
 نأ هللا ذاعم ءارقفلا داحآ نع الضف مالسإلا خياشم اهتفرعم نع زجعي امير ىتلا
 ةولخلا لهأ نم نيققحملا رصن ادحأ ملعأ الو كلذ لثم باتكلا اذهل ىفيلأتب دصقا

 نإ مهنم ىعدا نمل لاقيف لوقلا نود لعفلاب مهنع باوج هنأل باتكلا اذه لثمب .
 لجخي كانهو هيلإ ةراشإلا تمدقت امك مولعلا هذه نم ائيش انل نيبف اقداص تنك

 اوسدي ال ىتح نيدساحلاو ءادعألا نم باتكلا اذه ىمحي نأ هلضف نم هللا لأساف

 ىباتك ىف كلذ اولعف.امك ةنسلاو باتكلا رهاظ فلاخي امم ىمالك نم سيل ام هيف
 كلت ترادو ةمألا عيمج نع ةمغلا فشكب ىمسملا ىباتك ةمدقم ىفو دوهعلا
 ةقيقحب ةقيقحب ىنملعي مهنم دحأ الو نيتنس وحن اهارقو رصم ىف اهوسد ىتلا لئاسملا

 الإ اباتك تفلأ ام ةعقاولا كلت نمو نيمآ هونج ام مهل رفغي ىلاعت هللافرمألا
 سانلا سوفن ىف ىقب هلعل ام ليزأل ىبتك ىف ءادعألا هلاق ام ركذل هيف تضرعتو
 هللا تدهشأ دق ىنإف مهنيد ىلع ةقفشو مهب ةمحر ىقح ىف مهمالك اوعمس نيذلا

 نيرادلا ىف قحب ةيدمحملا ةمألا هذه ىف ادحأ بلاطأ ال ىنأ ىلع ىلاعت
 هلآو هيلع هللا ىلص هتمأ نم مه نمل مث ىلاعتو هناحبس هديبع نم مه نمل اماركإ

 ةمدقم حرش ةيفنحلا ةمئا نم . ("!ىنامرقلا ىفطصم مامإلا نأ انغلب دقو ملسو
 ضعب هآرف رصم ىلإ هب لخد مث ةميظع سئافنب هيف ىتأ اميظع احرش ثيللا ىبأ
 . هيلع ليلخلا ميهاربإ ديسلا ماقم ىف حدق هيف مالك ضعب هيف هل سدف ةدسحلا
 نم ليللا ىف جرخف هلتقو هرفكب اوتفأف هيلع ءاملعلا اوعلطأ مث مالسلاو ةالصلا

 لبقتسي الو ؛ ثادحألا ٠ باب ىف هلوق اوأر مهنأ كلذو اهيلإ عري ملف ايراه رصم
 ناك ليلخلا ميهاربإ نأل ىأ همالك ىف اودازف امهربدتسي الو رمقلاو سمشلا
 هيف رظانلاو هل عماسلاو هبتاكو هفلؤم باتكلا اذهب عفني نأ هللا لأسأو ٠ امهدبعي

 ةنس ىقوتما ىفتحلا هيقفلا ىمورلا ىنامرقلا شمول ىل نب يركز نب ىفطصم نيدلا عاصم 1)
 . عورفلا ىف ىنانيغرملل ةيادهلا حرش ىف ةياورلا داشرإ : هفيناصت نم . ةئامثامثو عست _4
 بعللا مكح ىف ةلاسر « حابصملا ىلع ةيشاح ىدنقرمسلا ثيللا ىبأ ةمدقم حرش ىف حيضوتلا
 . 4؟7/5ج نيفراعلا ةيده جنرطشلاو درنلاب
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 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو بيجم عيمس هنإ

 روس نم ىلتخملا بلق ىلع ىلجتي ىتلا ةولخلا مولع ركذ ىف عرشنلو
 .. قيفوتلا هللابو .. لوقأف هرخآ ىلإ هلوأ نم ميظعلا نارقلا

 ةحتافلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسإلا تارضح نم ملاعلا ىف لوق لك دانتسا ملع

 دبعلا نيب ةيلقعلا بجحلا عفر ملع اهنمو ةينايبلا ةملاكملاو ةينايعلا تادهاشملا راونأ
 . ةباهمو ةزعلا ةنيكس ملع اهنمو ةنينأمطلاو اضرلا تايلجت ملع اهنمؤ هبر نيبو
 ىلاعت قحلا لزدتي ىتلا ءايربكلاو توربجلاو ةزعلا تارضح ملع اهنمو لالجلا
 دبأ ةنجلا لهأل ىلجتلا كلذ مودي مث ةمحرلاو نانجلا بجح ىلإ ةرخآلا ىف اهنم
 ةيؤر نأ فرعي ملعلا اذه نمو العو لج ىرابلا ةيؤر بدأ ملع اهنمو نيدبآلا
 الو نيعلا رصابب صتخت ال مهماسجأ عيمجل نوكت لجو زع مهبرل ةنجلا لهأ
 اهتيسدقأ ملعو حاورألا فرش ملع اهنمو عساو فيرش ملعوهو ماسجألا رهاظب
 املف اهالعأو تاماقملا عفرأو اهانسأو حاورألا سدقأ نم تناك سيلبإ حور نأو
 ةسجن هسفن تراصو بيطألا حورلا كلذ دنع هللا ضبق رابتخالاو ةنحملا تناك

 تارضح ملع اهنمو تضبق اذإ نجلا رافك حاورأ ردحني حورلا كلذ ىلإو ةثيبخ
 وهو ةيقابلا ةايحلا عاعش نم توملا كلم ىسرك نأ فرعي هنمو ماظعلا ةكئالملا
 ام ةفرعمو مالسلا رادب ةصاخلا تايحتلا ملع اهنمو رامعألاو لاجآلا روصل ةأرم
 . ليئارزع نأ فرعي هنمو حاورألا ضبق ملع اهتمو مدآ ىنب ةكئالملا هب ءىجت

 هنيب نأل حزحزتي ال هتوبهر ماقم ىف هنوك لاح ىف ضرألا لهأ حاورأ ضبقي
 ةلكاشب ناسنإ لكل ةقيقرلا كلت لكشتتف هيلإ هنم ةدتمم قئاقر ضرألا لهأ نيبو
 تاناويحلا فيلكت مدعل هلامعأ نود هتافص ةلكاشب ناويح لكلو هتافصو هلامعأ

 اهنمو ؟ كلذب تيمس ملو ؟ ةنيكسلا ةقيقح امو مهريغو ءايلوألا ةنيكس ملع اهنمو
 صتقي اذاملو ؟ ةيدوبعلا تينب مهس ىلع مكو ةيقيدصلاو تاوبنلا ءازجأ ملع
 صتقي ىذلا قحلاوه امو ؟ ميظعلا دهشملا اذه عم نينمؤملا نم ىلاعت قحلا
 نم مكح امو ؟ هترمث امو ؟ قلخلا ىف هلعف ءىش يأو ؟ هئدب امو ؟ هلجأل ىلاعت
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 قحلاب ةصاخلا تالحملا نيبو ؟ مهنم ققحملاوه نمو ؟ءافلخلا نم هب مكح

 ملعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن تافص ملع اهنمو ءىش لك هب قولخملا
 نود دومحملا ماقملا اهب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قحتسا ىتلا تافصلا
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ىذلا دمحلا ءاول امو ءايبنألا نم هريغ'

 ةيدوبعلا تافص نم هبر ىدي نيب مدقي اذامو .([ دمحلا ءاول ىديبو ] : ملسو

 امو ؟ مركلا حيتافم ىلاعت قحلا هلواني ىتح ماقملا كلذ متخي ءىش ىأبو ؟ كانه

 ملع اهنمو ؟ ماقملا كلذ ىف ادبر اياطع عزوت نم ىلعو ؟ مركلا حيتافم ىه
 نم ءايبنألا عيمج ظوظح فرعي هنمو مظعألا روزلا موي ءايبنألاو ءايلوألا بتازنم -

 نع ةنجلا لهأ لوهذ بيس امو نينمؤملا عيمج ظوظح كلذكو قحلا ىلإ رظنلا
 : هلوق ىف هجولا ىلاعت صخ ملو كالهلا ملع اهنمو ؟ىلاعت هنوري نيح مهميعن
 ءىشلا ةقيقحب هنع ربعملا ىبنلا هجو ره لهو .(') < ههجو الإ كلاه ءيش لُك )
 ملع اهنمو ؟ 04 هللا هجو مشق اوُلوت امنيأف ١ هلوق ىف ىلاعت قحلا هجو وه وأ

 مولعلا حتاوف ملع اهنمو لمكلا ضعبو ءايبنألا اهيف تبثي داكي ال هترضحو نامألا
 ةقلطملا ةداعسلا ىلإ قرطلا ملع اهنمو ماعنألاو معنملاو ميعنلا ملع اهنمو فشكلاو

 لك دانتسا فرع هب ققحت نمو دانتسالا تارضح ملع اهنمو ءاقشلا اهبوشي ىتلاو

 ملعو ءازجلا ملع اهنمو ؟ ءامسألا تارضح ىف هيلإ عجري اذاملو ملاعلا ىف لوق
 ملع اهنمو توكلملاو كلملا ملعو ءانث وه امب ءانثلا تارضح ملع اهنمو نامزلا
 ملع اهنمو ليبس اهيلإ قلخلل ىتلا بقاوعلا ملع اهنمو ملاعلا ىف ةدايسلا بتارم
 رازإلا ملع اهنمو مومعلاو صاصتخالا ملع اهنمو ةدرفملاو ةبكرملا ءامسألا
 امه مأ نايحألا نم نيح ىف ناعفري لهو قحلا بناج ىف امهتقيقح امو ءادرلاو
 سلاجم ةفصو راقولاو كلملا جات ملع اهنمو ماودلا ىلع قحلا نيبو اننيب ناباجح

 دلو ديس انأ ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق 7715 مقرب هئئس ىف ىذمرتلا هاورا (1)
 لوأ انأو ىئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ذلموي ىبن نم امو رخف الو دمحلا ءاول ىديبو ةمايقلا موي مدآ
 هاورو حيحص نسح ثيدح اذهو ةصق ثيدحلا ىفو ىسيعوبأ لاق «رخف الو ضرألا هنع قشنت نم
 . 11/6٠ مقرب ريبكلا همجعم ىف ىناربطلاو ©4 مقرب هننس ىف ىمرادلا
 ١١ ةيآ ةرقبلا ةروس (؟) 88 : ةيآ صصقلا : ةروس (؟)
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 ءايضلا كولمو ءالآلا كولم تافص ملع اهنمو تارضحلا كلت بادآو ةبيهلا
 فالتخا ىلع هجولا تاحبس ملع اهنمو ؟ سدقلا وه امو سدقلا كولم تافصو

 ؟ بحلا سأك وه امو نيبحملا بارش بتارم ملع اهنمو راهنلاو ليللا ىف. تايلجتلا
 كبح نعع كركسأ هتبرش اذإ ىذلا بارشلا وه امو ؟ صاصتخالا نيع وه امو
 امو ؟ اهيف اوراص ىتح ةضبقلا اوبجوتسا نيذلا نمو ةضبقلا ملع اهنمو ؟ هل
 ءامسألا سأر تارضح ملع اهنمو ؟ةضبقلا ىه امو ؟ اهيف مهب ىلاعت هعينص وه
 نيبو اهنيب قرفلاو ججحلا نئازخ ملع اهنمو مسا لك هترضح نم عرفتي ىذلأ

 . ملع نئازخ نموه لهو باتكلا مأ ملع اهنمو ريبدتلا نئازخ نيبو مالكلا نئازخ
 مولع نم وهو قئاقرلا تايمعم كفو قئاقحلا زومر لح ملع اهنمو ؟ ال مأ ءدبلا
 هملع جرخي نيح الإ ةحئار هنم مهريغ مشي الو دحأ لك هب ققحتي الرباكألا
 نايبو ىلاعت هللا ىدي نيب فوقولا بادآ ملع اهنمو رهاقلا همسا ملع نم نطابلا
 : وهوأرصبلا حملك ةعاسلازمأ ناك ءىش ىألو فقوملا لهأل ىلاعت هللا لوقي ام

 .ةنيكس ملع اهنمو ؟ ضرعلا ضعب قحلا هيلإ ىواسي ىذلا لحملا وه امو .. برقأ
 ىه امو مهبتارم فالتخا ىلع سودرفلا كولم تافصو ةرايزلا موي حاورألا
 ةدحاو نيعب وأ نينيعب دض لك دادضألا دوهش ملع اهنمو ؟رادلا هذه ىف مهتافص
 ملع اهنمو تاينامحرلا تاصاصتخالاو تايلزألا تالزنتلا ملع اهنمو ةدحاو ةيؤرب
 لمحي ال هنأ ملعي هنمو تايهنملا رئاسو تارومأملاو رومألا نم تانامألا بادآ
 ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ لوخدلا بادآ ملع اهنمو لوهج ملاظو لوفغ لهاج الإ هنامألا .

 :ءامسألا عيمج تارضح دبعلا لخدي لهو بدأ فالآ ةرشع اهبادآ تاهنمأو

 تالزم ملع اهنمو مولعلا سفنأوهو اهضعب الإ لخدي ال مأ رعشي مل وأ رعش ةيهلإلا
 ىفو رمأ لك ىف همدق ةلزمل ضرعم دبع لك نأو طارصلا ىلعو ايندلا ىف مادقألا
 اهنمو رضخلا فرافرلا ىف كالمألا ىلجتت فيكو للحلا رون ملع اهنمو ىهن لك
 ءامسألا لدبتتق تافصلاو ءامسألا ىلإ كلذ ىدعتي لهو تاينامسجلا ليدبت ملع
 عفتريو تاوصألاو ناحلألا نحورتتو تافصلا ريغ تافصلاو ءامسألا ريغ
 الإ رادلا هذه لاوحأ نم ىقبي ال ىتح ىلعأو سدقأ وه ام ىلإ ىنعملاو ظفللا
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 ملع اهنمو فيرش ملع وهو ىدعتي ال مأ ةرخآلارادلاك ىنعملا مهفي ملو ام حور
 تارضح ملع اهنمو زيزع ملع وهو جراعملا حاورأ ةايحو ىناعملا راونأ ةاكشم

 قاثيملا ىلاعت هللا ذخأ وه ىلوألا ةيناحورلا دهع نأ ملعي اهنمو ةيهلإلا دوهعلا
 ام دهعلا رمأ نم ناكو ةيدارإلا ةضبقلا مهتذخأ امل مهنإف مدآ دلو نم نييبنلا ىلع

 هللا دبع نب لهسكرباكألا ملع وهو ضقن ريغ نم بلصلا ىف ىلاعت مهدر ناك
 لزنم فلأ ةئام ىهو ءايلوألا لزانم مولع ملع اهنمو هبارضأو .(')ىرتستلا

 ةكئالملا نم نيبرقملا لزانم نيبو اهنيب قرفلاو لزنم فلأ نوعبرأو ةينامثو
 اهنمو نيعشاخلا ماقم ملع اهنمو ةعيرشلاب ةصاخلا لاوقأل عمجلا عزانم ملع اهنمو
 ىشاونلا ملع اهنمو ءايلوألا ىحو تايفيك ملع اهنمو حاورألاب حونلاو ءاكبلا ملع
 هللا لوسر ماقم صخي ام ملع اهنمو لصالصلا لزانم ملع اهنمو ةيصاصتخالا

 سوفنلا حراسم ملع اهنمو ماكحألا نم ةصاخركب ىبأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 تافصلا ملع اهنمو هتاكربو ءالتبالا ملع اهنمو رسلاو حاورألاو بولقلاو
 نم حتفت ام رارسأ ملع اهنمو ظوفحملا حوللا ىف ىلعألا ملقلاب ةشوقنملاةميدقلا
 عقت ال ةمالع فلأ ىهو ةعاسلا تامالع ملع اهنمو اهريغو ةيدمحملا ةعيرشلا

 نم ملع اهنمو ىقب ام فرع ىضم ام فرع نمف ةنس ىف الإ اهنم ةمالع لك
 اهنمو ءايلوألاو ةكئالملا جراعم ملع اهنمو ةحلاصلا لامعألاب باقعلا هنع طقسي

 عامتجا ملع اهنمو حولا نم نآرقلا لزانم ملع اهنمو ةعزانملاو زواجتلا ملع
 ىرشبلا ملع اهنمو ماكحألا ثيح نم امهقارتفا ملعو تافصلا ىف ءاسنلاو لاجزلا:

 ملع اهنمو قلخلاب قحلا ىلإ هجوتلا اوعاب نيذلا قلخلا ماكحأ ملع اهنمو رياشبلاو
 ءالتبالا ىلإ ال ءالبلا ىلإ ةعراسملا بادآ ملع اهنمو نيتضبقلا حيبست بتارم
 ىف فيصنلا ملعو دملا ملع اهنمو طئاسبلا قرط دنع تابكرملا باهذ ملع اهنمو

 ريظن هل نكي مل ىرتستلا عيفر نب هللا دبع نب ىسيع نب سنوي نب هللا دبع نب لهس دمحموبأ وه )١(
 ليقو 781 ةنس ىف تام ةكمب نونلا اذ ىقلو تامارك بحاص ناكو تالماعملاو عرولا ىف هتقو ىف

 ةمادنلا مهعفنت مل اومدن اذإو اومدن اوهبتنا اذإو اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلا همالك نمو ةيرجه 77 .

 ةولخلا حصت ال اضيأ لاقو هضرف ءادأو هرقف ةنايصو هرس ظفح ءايشأ ةثالث ىفوصلا مزلي لوقي ناكو
 هيلع ىلاعت هلل امب دبعلا ماق اذإ لوقي ناكو هللا قح ءادأب الإ لالحلا لكأ حصي الو لالحلا لكأب الإ
 (5١)ةيريشقلا ةلاسرلا١/15ج ىربكلا تاقبطلا هسفنل هب امئاق دبعلا ناك امب موقي نأ هللا ىلع قيقحف
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 ةيؤرلا ىلع دبعلا اهب ردق ىتلا ةوقلا دعب لهو ةيؤرلا ملع اهنمو بيغلا ملاع
 ملع اهنمو ىقلتلاو ىقردلاو ىلدتلاو ىنادتلا نيب قرفلا امو ةيكلم ىأ ةيهلإلا
 رونلا ملع اهنمو ردبلاو لالهلا مولع تارضح نع اهزيمتو رمقلا تارضح

 . اهنمو هتايفيكو مودعملا ديدجت ملع اهنمو طارصلا ىلع نيجانلا تافصو ةملظلاو
 ىدبع اي ) ةيهلإلا بتكلا ضعب ىف ىلاعت هلوق وحن ىف ةيهلإلا تابطاخملا ملع
 لهأل ةيهلإلا تاسارحلا ملع اهنمو ( ىلجأ نم كتقلخو كلجأ نم ءايشألا تقلخ
 ملع اهنمو نامز لك ىف تقولا بحاصل تاينلا ةعيابم ةيفيك ملع اهنمو تاماقملا
 . ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمب كارتشالا ملع اهنمو اهبتارمو ةوخألا بادآ
 ةيدمصلاو ةيدحألا ملع اهنمو قيوسلا باقع ملع اهنمو ملاعلا ضعب نم هماقم
 اهنمو ةعماجلا ةرضحلا ىف هللا مسا دعب ميحرلا نمحرلاب ةلمسبلا ردصت ةمكحو

 ةقيقحلا نم ةيدمحملا ةعيرشلا دادمتسا بلط ملع اهنمو رارسألا ىف ديلقتلا ملع
 ىحولارارسا ةثالث ىلع نيلصفنملا نيرسلا ملع اهنمو اهيدي نيب اهعضاوتو
 ملع اهنمو ةرفغملا رارسأ ملع اهنمو ىماهلإلا ىحولا ليصافت ملع اهنمو ىنابرلا
 ملع اهنمو نيفراعلا لمكب صاخلا قدصلا بتارم ملع اهنمو صالخإلارارسأ
 ملع اهنمو عمجلاو دوجولا بلق رس تارضح ملع اهنمو اهبتارمو ةيهلإلا ةيدنعلا
 ماهفتسالا ملع اهنمو لوخدلل الهأ سيل نم نود اهقلغو ةيهلإلا باوبألا حتف بادآ
 ملع اهنمو تاجردلاو لزانملا رامعإ ملع اهنمو ىناعملا نيعأ نع ءاطغلا فشكو

 امك ملقلا نع لصفنا ظوفحملا حوللا نأ ملع هب ققحت نمو لصولاو لصفلا .
 تلصفنا امكو ليربج نع ىبوط ةرجش تلصفنا امكو مدآ نم ءاوح تلضفنا

 .مأ ءاوح تناك امك روحلا مأو ةكئالملا مأ ىهف ىبوط نع نيعلا روحلاو ةكئالملا .

 مكحلا نم مدآل مهدوجس ىف امو ةكئالملا تارضح ملع اهنمو روكذلاو ثانإلا

 .ال مدآل ةقيقح ناك ام لك نأ ملعي هنمو نونلاو حوللاو ملقلا دوجس مدع ةمكح امو
 ىذلا نايبلا تارضح ملع اهنمو اهسفنل سفنلا دوجس نم هنأل هل دوجسلاب رمؤي. .

 هللا ىلإ فاضي نأ ىغبني امو تافصلا ةفاضإ ملع اهنمو ناسنإلا ةيناسنإ هب لمكت

 هللا ىلص دمحم قحتسا اهب ىتلا تافصلا ملع اهنمو فاضي ال امو هقلخ ىلإو
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 اقلخ مهلوأ نوكي نأو قالطإلا ىلع هللا قلخ لضفا نوكي نأ ملسو هلآو هيلع
 ىف سوفنلاو حاورألا كارتشا ملع اهنمو اهبتارمو سدقلا حور تافص ملع اهنمو
 ملع اهنمو بابسألا فرش ىلإ ةريشملا ةمسلطملا رارسألا ملع اهنمو تافصلا

 اهريغ نود ةدابعلا ضرأ عاستاو ةدلوملا قرطلا ملَع اهنمو ةينايرسلا لزانملا
 اهنمو ةيهلإلا ةرضحلا نم مئاهبلا لزانم ملع اهنمو ةمتتكملا رارسألا ملع اهنمو
 راونألاو ةدوحجملا تاملظلا ملع اهنمو رافنألاو رارقلاو راونألا ةفلتخملا رارسألا ملع
 عم دضاعتلاو نواعتلا ملع اهنمو ةفاضإلابو تاذلاب فيرعتلا ملع اهنمو ةدوهشملا

 هنمو لباقتلا ملع اهنمو قلخلا. بجج .ءارو نم نكل هللا وه ءىش لكل لعافلا نأ

 فرحلا ملع اهنمو ءاوس امهنأو ىلقسلاب ىولعلا ملاعلا ىتخسن لياقت ةحص ملعي
 كلت تصخ ملو نآرقلا روس لئاوأ ةروكذملا فورحلا ملع صئاصخ هب ىنعأو
 بادآ بتارم ملع اهنمو ءاجهلا فورح نم اهريغ نود ركذلاب فورحلا
 ةريحلا ملع اهنمو قالخألا نئازخو مركلا حيتافم ملع اهنمو ةيقيدصلا
 طقف رماوألا ثيح نم ءامسألا ملع اهنمو ميعنلا تارضح ملع اهنمو نيريحتملاو
 اهنمو مهلك سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا ملع اهنمو هينبو مدآ تافص ملع اهنمو
 اهنمو ةكئالملا ىلع اهب مدقتلا مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ لان ىتلأ تافصلا ملع
 نئازخ ددع ملع اهنمو هيف حورلا خفن نيح مدآ اهحنم ىتلا قالخألا ددع ملع

 هدابع نود ىلاعت قحلل اهنأ درو ىتلا قالخألا فرع اهلخد نم نأ اهنمو قالخألا

 ام ملعو ىلاعت قحلل ىتلا قالخألا ملع اهنمو . (') اقلخ رشع ةعبسو ةئام ىهو
 ال مأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم اهلان لهو ءايلوألاو ءايبنألل ثروي نأ حصي
 ناكملاو نامزلاك هتاذ ىف تادوجوملا ليدعتو هسفن ىف هوجولا عيبرت ملع اهنمو ؟

 زيهجت ملع اهنمو فيرش ملع وهو ناويحلا فانصأ رئاسو ناسنإلا صخشو
 ؟ اهرفس ىهتنمو نييبوركلا نم اهزاح نم اهزاح ةبترم ىأ نمو ةيهلإلا ركاسعلا
 ثيدحلا لهأ تاماقم ملع اهنمو مهتاماقم ةيفيكو سلاجملا ملع بادآ اهنمو

 : ظفلب 77 مقرب قالخألا مراكم ىف ايندلا ىبأ نباو 450٠ مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا ىور )١(
 هللا هلخدأ اهنم قلخب ءاج نم اقلخ رشع ةعبسو ةئام هلل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . ءافعضلا نم دشر نب هللا دبع هدنس ىف فيعض ثيدحوهو ٠ ةنجلا
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 نولبقتسم مهلك لهو فص مه مكو ةكئالملا فوفص ددع ملع اهنمو ىهلإلا '

 مه لهو ؟اهريغل مهضعبو ةلبقلل مهضعب مأ مهلفسأو مهالعأ رومعملا تيبلل
 نم ىتلا تافصلا ملع اهنمو ةهاكف هيف ملع وهو ؟ال مأ لابقتسالاب نورومأم

 . ملع اهنمو هرارسأل اعضومو ىلاعت قحلل اسيلج نوكي نأ قحتسا اهب لمعو اهملع
 تايحتلا ملعت هنمو هريغ نود هب هنوجانيو مهبر عم سلاجملا لها هب ثدحتيام

 ىلع ىلاعت قحلا مهبيجي اذام ملعيو نومتخي اهبو ةاجانملا اهب نوحتفي ىتلا
 هذه ىلإ مهريس تافص ملع اهنمو مهل ىلاعت هللا نم اماهلإ مهتاماقم فالتخا

 ربكألا ءايلوألا متاخ مولع اهنمو اهاهتنم امو مهقيرط ءادتبا امو ثيدحلاو سلاجملا
 . ؟ متاخلا ةمكح امو .(') ءايلوألا متاخ نوكي نأ قحتسا اهب ىتلا تافصلا نايبو

 وه نمو توكلملاو كلملا تارضح لهأ سلاجم ددع ملع اهنمو ؟هانعم امو
 هبلق راص نمب صاخ ملع وهو فقاولا وش نمو عكارلا وه نمو ماودلا ىلع دجاسلا
 قيرط ىف هب نوققحتي نيقداصلا ءارقفلا بلاغو ىلفسلاو ىولعلا دوجولل ةآرم
 مهبر ةسلاجم نم لسرلا ظوظح ملع اهنمو لامكلا دنع هنع نوبجحي مث مهكولس
 لماكلا ىدمحملا ثراولاب صاخ ملع وهو هيف نوزيمتي اذامو هيف نودحتي اذامو
 ىه امو ؟ لسرلل ىلاعت قحلا اهحنمي ىتلا ءامسألا ىه ام ملع اهنمو ماقملا ىف
 ملع اهنمو ؟ءايلوألل اهحنمي ىتلا ءامسألا ىه امو ؟ءايبنألل اهحنمي ىتلا ءامسألا

 ةيناسنإلا ةدهاشملاب ةيهلإلا ةينادرفلا ملع هب ققحت نمو لوصألا ىف رارقإلا
 الو ددع الو لصو الو لصف ال هنأ عم ةيناحورلا ةفشاكملاب تارثكتلا ملع اهنمو

 , امك ةيددعتلاب قلخلا قحلا ىري لهو ةيهلإلا تافصلا ملع اهنمو عفش الو رتو
 اهلك ةعيرشلا ىف لمجملا حرشو لكشملا حاضيإ ملع اهنمو ؟ ال مأ ةيدحألاب مهاري
 زعلا ئلآل تارضح ملع اهنمو مهتيولأ ةفصو ىلعألا بانجلا ءافلخ ملع اهنمو
 نيب بسنلا ملع اهنمو رمألا حور ةدالقو رسلا رئاخذ تارضح ملع اهنمو

 ىلع ىتلا ةيطغألا فشك ملع اهنمو اهنيب عمجلاو ةرفانتملا ماسجالاو ىناعملا
 ملع اهنمو تاينامحرلا روصلا ىف تاينايرلا بجحلا لزنت ملع اهنمو عابطلا لافقأ

 )١( نييبنلا طوطخملا ىف .
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 ملع اهنمو نكمي ال امو اهنم هب قلختلا ىلولا نكمي ام نايبو ءامسألاب قلختلا
 ءدب فرع هملعب ققحت نمو .('!( هعم ءىش الو هللا ناك ) ىنعم امو أدبملا
 لدعلا ةمئأ تافص ملع اهنمو ةنيكسلا ءدبو حورلا ءدبو ىحولا ءدبو ءامسألا

 ءايلوألاو ضعب ىلع نييبنلا ضعب لضف اهب ىتلا ةيتاذلا تافصلا ملع اهنمو .
 قحلا نوك ىف ةمكحلا ملعي هنمورونلاو ةملظلا ملع اهنمو ضعب ىلع مهضعب

 ملو درو امك .(')( هرون نم مهيلع شر مث ةملظ ىف قلخلا قلخ ) : ىلاعت
 ملع اهنمو كانه نيدوجوملا قئالخلا عيمج صصق ملع اهنمو رونلا ىف مهقلخي

 لسرلا نع ردقلا رس ملع اهب ىوط ىتلا بابسآلا ملعت هنموريداقملا تافص .

 ؟مهل فشكني نيأو ردقلا رس مهل فشكني ىتمو ىوط ءىش ىألو مهنود نمف
 نم ىدارإلا نذإلا الول هنأ ملعي هنمو ةدارإلا تارضح ملع اهنمو ؟ فشكني نملو
 اهتارضح نايبو لوقعلا ملع اهنمو ةيصعم دوجولا ىف عقو ام ىلاعت قحلا

 ملع اهنمو قلخلا عيمجل لوقعلا تمسق هنم ىذلا ربكآلا لقعلا ةرضحب ةطاحإلاو
 ىقرتلا ىف مهعامتجا لحم امو ءايلوألاو ءايبنألل لامعألا نئازخو نتملا نئازخ
 ىلع علخي ام ملعي هنمو تافالخلا دربو تافاضإلا علخ ملع اهنمو ؟ لزنتلاو

 ةباينلا ملع اهنمو ةمظعلا قالخأ نم ةمايقلا موي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم اهيف العو لج قحلا بينيس ىتلا تافصلا ملعت هنمو

 ظ كلاس لك نأ ملعي هنمو تايلجتلاو جراعملا ملع اهنمو تاباينلا فرشأ ىهو ملسو

 اذه ىف ةريثك مولع تيقبو تايلفملا ىف ناك نإو ١ اجراع ىمسي هللارمأ لاثتما ىلإ
 ش .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ددعلا

 نيحيحصلا ىلع كردتسمل ىف مكاحلا اورو 117: مقري ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاور )١(

 اولعجف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع موق لخد لاق ىملسألا ةديرب نع ظفلب 77١ / مقرب

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملسن انئج اولاقف نورخآ هيلع لخدو كلذ هءاس ىتح انطعأ نولوقي هنولأسي

 . ناكو هريغ ءىش الو هللا ناك ٠ لاقفرمألا اذه ءدب نع هلأسنو نيدلا ىف هقفتنو ملسو هلآو هيلع
 . دق كتقان نإ لاقف تأ هاثأ مث لاق « تاوامس عبس قلخ مث ءىش لك ركذلا ىف بتكو ءاملا ىلع شرعلا

 . .( ملسمو ىراخبلا ىأ ) هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه اهتكرت تنك ىنأ تددوف لاق تبهذ
 . نب هللا دبع نع لأق 151/ج لوسرلا ثيداحأ ىف لوصألا رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا هاور )١(

 _ ىف قلخلا قلخ هللا نإ ؛ ملسو هلآو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع
 1 . ؛ لض هاطخأ نمو ىدتها رونلا كلذ نم هباصأ نمف هرون نم مهيلع شر مث ةملظ
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 ةرقبلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت امم

 ةماعلا ةيدحألا ملع اهنمو تافصلاو ءامسألا نم تامساقملا ماكحأ ملع

 برقلاو دعبلا ملع اهنمو ةيدحألاب ةطبترملا ةيدحاولا ملع اهنمو بتارملا رياس ىف
 ملع اهنمو راونألا قراشم ملع اهنمو لقعي ادبأ ندب ملاعلا نيبو هللا نيب سيل هنأو
 امنإ لمعب اهل قلعت ال ىتلا مولعلا ملع اهنمو خزاربلا ىف حاورألا رارقتسا ةيفيك
 ةفرعمورسلاو لقعلاو سفنلا ملع اهنمو نوطبلاو روهظلا ملع اهنمو طقف ملعت

 . ديحوتلا هيزنت ملع اهنمو حاورألا تارضح ملع اهنمو مولعلا هذه نيب قورفلا

 لزانم ملع اهنمو راقولا باجحو ىلاعتلاو ةمظعلا باجح تارضح ملع اهنمو

 نعرارسإلا رازإ لح ملع اهنمو ةينامحرلا تالزنتلا رارق ىه ىتلا ليزنتلا ةنيكس
 فلأ ملع اهنمو دادمإلا رسو دادملا رحب ملع اهنمو فيرش ملع وهو راونألا قانعأ

 نونلا تاذ نطاب سدقلا حور نأ امك هتايحو سدقلا حور نطاب هنأو نونلا
 نيوكت ىف ةيفخلارارسألا ملع اهنمو ءايلوألا رباكأب صاخ وهو هتيناحورو

 اهنمو ريطستلاو نيودتلا ءالمو ريدقتلاو دييقتلا ملاع تارضح ملع اهنمو ناوكألا .
 اهلعف نأو كلذ وحنو جحو مايصو ةاكزو ةالصو ةراهط نم تادابعلا راربأ ملع
 لذبي مل نإ ناسنإلا نأو نييزتلا ملع اهنمو نمحرلا ةدايزو نانجلا ميعن حوروه
 فشكوه ىذلا ىتوكلملا روزلا ملع اهنمو كله رظنلا نم هب فلك اميف هعسو
 ىربتلا ملع اهنمو سفنلاو ىوهلا ةقفاوم نم ةلصاحلا بابسألا ملع اهنمو ٠ ثجخلا
 ' نم اهلك اهجارختساو هرارسأو رثوكلا ضوح صاوخ ملع اهنمو اهلك ناثألا نم

 ملع اهنمو لخبلاو بذكلا ملع اهنمو اهرارسأو ةفلألا ملع اهنمو اهلامعأو ةعيزشلا
 . لهاجوهف كلذ فرعي مل نمو نيكرشملاو نيملسملا نم نيقسافلا ةسلاجم بادآ
 سانجألاب ةصاخلا اهرارسأو ةفلألا ملع اهنمو هرارسأو رابتعالا ملع اهنمو
 مضلا ملع اهنمو هرارسأو ىلاع لزنم ملع اهنمو قارتفالا بابسأ ملعو ةرفانتمل
 ىذلا ملعلا ملع اهنمو نامزلا ردص ملع اهنمو ةعامجلا ماقم دحاولا ةماقإ ةمكحو



 مو

 لوقأ ىنادمصلا ىلجتلا ملع اهنمو ىلوألا ةوالتلا ةرضح ملع اهنمو ملع همدقتي مل
 اذهل نإ موجنلا عقاوم ىف لاق نيققحملا عيمج رمع هجتني ىنادمصلا ىلجتلا اذه
 ةئامثالث تايلجتلا نمو ةرضح فالآ ةعبرأ تارضحلا نم دلو ماقم فلأ ماعلا

 نوعبرأو ةحمل فلأ ةئامتسو ةحمل فالآ ةعست تاحمللا نمو افلأ نوتسو لِجَت فلآ .
 فلأ نونامثو ةعستو ةجرد فلأ فلأ اتئام العلا تاجردلا نم هلو ةحمل فلأ

 نوعستو رس فلأ فلأ ةئامسمخ رارسألا نم هلو ةجرد فلأ اتئامو ةجرد فلأ
 ةئامو ةفيطل فلأ فلأ فلأ فئاطللا نم هلو رس فلأ ةئامعبرأو رس فلأ فلأ

 نم هلو ةفيطل فلأ ةئامئامثو .ةفيطل فلأ فلأ نوعستو ةتسو ةفيطل فلأ فلأ .
 نوعستو ةثالثو ةقيقح فلأ فلأ ةئامتسو ةقيقح فلأ فلأ فلأ فلأ قئاقحلا
 لوقعلا هيوحت ال امب كلذ ىف مالكلا طسبو ةقيقح فلأ فلأ ةئامتسو فلأ فلأ

 ملع اهنمو نكي ملو ىبأف اذك نك مهضعبل ليق ملو ةيابإلا تارضح ملع اهنمو
 مصاوقلا تارضح ملع اهنمو اهرارسأو ةفيرشلا تازاجملا ملع اهنمو دامجلا ةاجانم

 نينمؤملا لزانم ملع اهنمو مهنم دهشت ىتلا اهرارسأو ىتوملا ةرايز ملع اهنمو
 ةيوست ربج ملع اهنمو ىولعلا ملاعلا نم ركذلا لزنم ملع اهنمو ىنايرسلا ماقملا ىف
 ةرخآلا ىف ةداعسلا لهأ تافص لاقتنا ملعو تالاقتنالا ملع اهنمو ةيمدآلا ةنيطلا
 لزانم ملع اهنمو ةفرشملا دادعألا لزانم ملع اهنمو فيلكتلا | تافص ادعام
 .امهكارتشاو بيغلا ملاعو ةداهشلا ملاع ميسقت ملع اهنمو ةكئالملا نم نييدمحملا

 ملع اهنمو هسكعو رقفلا ىلع ىنغلا راشيإ ببس ملعي هنموراثيإلا ملع اهنمو
 ملاعلا دوجوو ىلعألا ملاعلا باهذ بابسأ ملع اهنمو مهتافصو نيليربجلا ءاملعلا

 ميعنلا لهأ نيب موسقملا باتكلا هنمضت ام ملع اهنمو تارضحلا ضعب ىف لفسألا

 لزنت ملع اهنمو ةصاخ ىكلملا ملاعلا نيب طالتخالا ملع اهنمو باذعلا لهأ نيبو
 بولق ىلع لاوحألا فدارت بابسأ ملع اهنمو قفوملا ىدمحملا ىلع ةكئالملا
 لمك اذإ ناسنإلا ناك ملو ناجلاو رشبلا عيمج نم ءاكبلا بتارم ملع اهنمو لاجرلا
 لكل انيبم راص اذإ الإ مدآ نبا مزال نم هنأو لهجلا ملع اهنمو ؟ هتعمذ تقر هنزح
 .ءىش ىف هدنع لاكشإ ال ءىش
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 تايلجت ملع اهنمو .('!4 َناَيَبْلا همَّلَع « ناسنإلا قَلَخ > : ىلاعت لاق
 مسا ىلجت اذإ هنأ ريغ تافصلا نم هريغ ىف امل عماج ىلجت مسا لك نأو ءامسألا
 ذئنيح مركلا ناكف مركلا ةفص ىلجتلا نيح هتافص نم رهظألا ناك الثم ميركلا

 نم ىلعأ تناك امنإ نكل ىلعأ الإ اهيف نكي مل نإو ةيبوبرلا تافص ىلعأ نم
 ملع اهنمو ىلجتلا ةرضحو لزنتلا طاسب دهاش ىذلا بوبرملا دوهش ثيح
 ىلع مسقنت اهنإف تافصلاو ءامسألا ىتح دوجولا ىف ةعقاولا تاميسقتلا صئاصخ
 : ىلاعت لاق ف مابظع ةيناسفنو مارك ةيناحور تاقولخملا ثيح نم نيمسق

 . امق.: 004 ُهسَْن هللا مكَردحُيو ىلاعت لاقو .('14 يحور نم هيف تخفتو )
 ءامسأ عيمجو اضرلاو نانحلاو ةمحرلاو ةفأرلاو مركلاو دوجلا تافص نم ناك
 ءايربكلاو ربجلاو رهقلا تافص نم ناك امو تايناحورلا ىلإف ناسحإلاو لضفلا
 تايناسفنلا ىلإف كلذ هبشأ امو لدعلاو كلملاو شطبلاو ذخألاو ةمظعلاو ةزعلاو
 ةيناسفن هتافص تناك نمو اضرلاو ةمحرلا ىلإف ةيناحور هتافص تناك نمف عجري

 رْسَغ ضرألا لدبت موي ) بضغلاو مصقلا ىلإف ءادرلاو رازإلا ىف قحلا عزانو
 ماقم ىف انه ناك نمف تافصلاو ءامسألا نينمؤملا قح ىف لدبت .( 6 ٍضرألا
 رهظاو ةيدوبعلا لاحل ةيناسفنلا نطبأو ةيناحورلا ءامسألا تافصب ةيدوبعلا
 ةيناحورلا هل تنطبأف تافصلا كانه هل تلدب ةيبوبرلا قح نم هيلع امل ةيناحورلا

 كلذ ريغ ىلع ةردقلاو ةزعلاو رهقلاو كلملا ةفصب ناكف ةيناسفنلا هل ترهظأو
 . ةيناحورلا ءامسألا ثيح ميعنلا ةرضح نم ميعنلاب هدمت ةيناحورلا هتناطب تناكو

 ' امم دضلاب هتيدوبع ماقم ىف انه ناك نمو ةيناوضرلا ةينامحرلا تافصلاو
 راونألاو ةدومحملا تاملظلا ملع اهنمو هنع هللا وفعي دقو دضلاب ناك هانركذ

 اهنمو هريغ دارملاو نيعمل باطخلا ةمكح ملعي هنمو باطخلا ملع اهنمو ةدوهشملا
 دوجس نم لصاحلا ىلجتلا ملع اهنمو تافصلا ىف قحلا عم كارتشالا لزنم ملع

 مل نم فراعلا ةلاحإ ملع هنمو ةلاحإلا ملع اهنمو مزجلاو لكلاو دجولاو بلقلا

 .75 ةيآرجحلا ةروس (؟) .4 27: ةيآ نمحرلا ةروس . )١(

 . 48: ةيأ ميهاربإ ةروس )5 . 78: ةيآ نارمع لآ ةروس )0
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 ىرخأو ايند حارتسا اهفرع نم ىتلا رارسألا ملع اهنمو هنود وه نم ىلع هفرعي
 اهنمو ةمحرلا ملع ىمسيو ناوكألا ىلع ىفخ نمب ةلصتملا رارسألا ملع اهنمو
 امو مالسلا هيلع ىدهملا جورخ ىلإ ملاعلا اذه ىف زرب ةفيلخ لكل ةرازولا ملع

 لزانم ملع اهنمو ةسمخلا لكوتلا تاماقم ملع اهنمو بادآلا نم ةفيلخ لك صخي .
 ملع اهنمو دوجلا نئازخ نود دوجلا حيتافمو دوجولا رارسأ ملع اهنمو لاعفألا
 اهنمو ىمكحلا ءاملا ىف ترهظ ىتلا رارسالا ملع اهنمو ةيدمحملا ةيحوللا رارسالا

 هيف ةاهاضملاو لايخلا ملع اهنمو ةصاخرومألا قباوس ىف ةيؤرلاو « ةيؤرلا ملع
 ءادعألاو ءايلوألا نيب اهيف عمجي ىتلا تارضحلا ملع اهنمو مولعلا عسوأ نم وهو
 دوجس نم لصاحلا ىلجتلا تارضح ملع اهنمو ىدمحم ماقم فلأ نمضتتو
 نم ةيناسنإلا ممألا نع هبزاتمت امو ةيميهبلا ممألا ملع اهنمو ةيمويقلا
 ءايبنألا ملع ريهطت ملع اهنمو ماركإلاو ةناهإلا ملع اهنمو ةرهاظلا صئاصخلا
 هللاو قاروألا اهعست ال ىرخأ مولع ىقبو نظلا نع ءايلوألا لمك نم مهنود نمو
 00 .. ملعأ ىلاعت

 نارمع لآ ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 رورشلا زييمتو اهلهأ تافصو رورشلا تارضح ملع اهنمو ريرقتلا ملع
 .ملاع تارضح ملع اهنمو نوكاهي اهب ىتلاو ةاجنلا اهلهأل لصحي ىتلا
 عوشخلا نم هنأو رمقلا فوسك فشكلا لهأ ملع اهنمو لالظلاو قلخلا
 ىذلا ملعلا وه امو ةرحسلا ملع اهنمو ىهلإلا ىلجتلا نمرمقلا ىلع ئراطلا

 ملعي هنمو راونألا عولط ملع اهنمو رحسلا نم تورامو توراه هملعي ناك
 تافاضإلا ملع اهنمو ةيلصأو نوكلا ةملظ نع ةدلوتم نيمسق ىلع راونآلا نأ
 ملاع ىلإ فاضم هلكريخلاو قلخلا ملاع ىلإ ةفاضم اهلك رورشلا نأو ةيهلإلا
 ىف لخادلا بيغلا ملاع نايبو ةيهلإلا ءامسألاب تابيغملا جارخإ ملاع اهنمورمألا
 حورلا ثفن ةرضح ملع اهنمو ناميإلا ىف ةحداقلا ةئيشملا ملاع اهنمو ةداهشلا
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 امك ىهلإلا بسنلا ملع اهنمو ةيدحاولاو ةيدحألا ملع اهنمو .('!( عورلا ) ىف
 ."7( نوقتملا نيأ ىبسن عفرأو مكبسن عضأ مويلا ) ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي
 اهنمو لثامتلا ملع اهنمو عساو ملع وهو تابكرملا نع اهزييمتو طئاسبلا لع اهنمو
 هنمو . قحلا تافص ىف مذلاو حدملا ملع اهنمو ةرورضلاب ملعت ىتلا رومالا ملع
 نم لقعلا هجتني ام عيمج ذإ مومذم وهف هللا تاذ ىف لقعلا هدلو ام ناك نإ ملعي

 اهنمو ناميإلا نيأف دلوي نأ هنع ىلاعت هللا ىفن دقو دولوم هيتمدقم بيترتب هركف
 لب .('7(ريرهمزلا ) نع الورانلا نع نوكي ال هنأو منهج ىف دولجلا جضن ملع
 ..امهجازتما نم دلوتيف هبحاصل امهنم دحاو لك ةرواجم نم امهنيب دلوتم باقع

 .مويلا ةفرعمو جراعملاو ءاقترالا ملع اهنمو امهنم دحاو نيع ىه تسيل ةثلاث ةلاح
 هتجوز ناسنإلا بحصي فيكو حاكنلا ملع اهنمو ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ىذلا

 م 3

 مثإلا ىلع اونواعت الو > هلوق ىلع فقيو هير ةعاط ىلع هنيعت ال تناك اذإ

 هللا نم ال قاخلا نم ةيعرشلا رماوألا ىف ةناعتسالا ملع اهنمو .(7 4 ناودعلاو

 هيلع هريغ بصيف الثم ءوضولاك هريغب هبر ةدابع ىف نيعتسي نأ ناسنإلل لهو
 هللا لوسر ئضوت مهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا مأ تناك دقو ؟ ال مأ ءاملا

 هنمو ةراجحلا دقو ملع اهنمو ةرورضل ناك كلذ لعلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 اهنمو دوقولا لبقي ال سبايلاو ةسباي ىهو دوقولا منهج ةراجح تلبق فيك ملعي
 هنيع ءاقب عم هعبط هنع لوزي نأ امرمأ هعبط ام نأ زوجي لهو عئابطلا ملع

 ىلاعت هللاو مهضعب هافنو مهضعب هتبثأف هيف نيفراعلا نم ريثك لز دقو ؟ هتاذو
 ٠ حاحصلاراتخم .. ىلابو ىدلخ ىف ىأ ىعور ىف كلذ عقو لاقي لقعلاو بلقلا مضلاب عورلا )١(

 1/١١ .٠

 ظفلب دئاوزلا عمجم ىف ىمشثيهلا هاورو ١451و 547 مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 ىداني ايدانم هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع

 نم ريخ نالف نبا نالف اولوقت نأ الإ متيبأف مكاقتأ مكمركأ تلعجف ابسن متلعجو ابسن تلعج ىنإ الأ
 هيفو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور نوقتملا نيأ مكبسن عضأو ىبسن عفرأ مويلاف نالف نبا نالف
 . فيعض ىنابلألا لاقو كورتم وهو ورمع نب ةحلط
 . دربلا ةدش (5

 .7: ةيآ ةدئاملا ةروس (4)
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 تابق امك دربلا لبقت اهنأ الولف .('7 اًمالَسَو ادرب ينوك ران اَي انلَف ) : لوقي
 سحلا ملع اهنمو رظنلا لهأ عامجإب بلقنت ال قئاقحلا ذإ ادرب تراص امرحلا
 لقعلاو ظوفحملاو ظفاحلاو هيف ركفي امو ركفلاو ليختملاو لايخلاو سوسحملاو

 ىلع تاقارشتسالا ملع اهنمو راونألاو تاعامجلا ملع اهنمو كلذ هابشأو لوقعملاو .
 ناويحلا نم ةعيبطلا ىراجم ملع اهنمو تاومسلا قرط ىف حاورألا ىراجم
 ىلع فقو هب ققحت امو مولعلا نم سافنألا ملاع هب صتخي ام ملع اهنمو تابنلاو
 بابسألا ملع اهنمو .(')( نميلا لبق نم هللا لوسرل ىتأ ىذلا نمحرلا سفن ) ملع

 هللا ىلإ ةفاضملا لوزنلا بابسأ ملع اهنمو هللا لهأب ةصاخلاو دوجولا ىف ةماعلا .
 اهلمعتسا نمو ىقش اهكرت نمو اهيلع دمتعي نم هللا ىلإ لصيو اهيلع دمتعي ىتلا
 هلوق وحن ىف باتكلا لهأ نازيم ملع اهنمو اوقشف سانلا رثكأ اهيف دهز دقو دعس
 له ءىش ىلع هدابع قحلا رقأ اذإ لهو .('74 نيدلا يف ها ركإال) : ىلاعت
 كعزان نم نأ ملعت هنمو ءامسألا ةطيح تحت د دوجولا رهق ملع اهنمو ال مأ هاضري

 مسالا كلذ تارضح رهق بهذي ىتح هكرتت نأ بدألا نمف رومألا نمرمأ ىف

 ققحتملا اضيأ ملعي هنمو قاس ىلع سفنلا تماقو رفانتلا عقو هكرتت مل نإف هنع

 ةبترم نأ كلذو لبقي ال نمم ىلاعت هللا ةرضح لهأ نم هنأ هاوعد لبقي نم هب

 دبعلا ىلع رهظ ىتمو دبالو عوضخلا ىطعي هترضح لهأ ىلع ىلاعت قحلا ىلجت

 ذئنيح ههجو نأو قحلا ةرضح نم جرخ هنأ انققحت ةعزانمو ارهق فصو برقلل

 لاقي نأ حصي ال هنأ كلذ صخلمو مهنم ديريو مهديري نم نيب قرفلا فرعي

 مهنم مايقلا ىضتقي رمألا سفن ذإ اوموقي نأ مهنم ديري ال وهو مايقلاب مهرمأ

 )١( ةيآ ءايبنألا ةروس :59.
 لاق ةريره ىبأ نع ظفلب ٠١87 مقرب نييماشلا دنسم ىفو 777 مقرب هدنسم ىفرازبلا هاور )١(

 لبق نم نمحرلا سفن دجأو ةينامي ةمكحلاو نامي ناميإلا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 .عوضوم ىنابلألا لاق (ربولاو زعملا باحصأ نيدادفلا ىف بلقلا ةوسقو قوسفلاو رفكلا نإ الأ نميلا
 . 787: ةيآ ةرقبلا ةروس (؟)
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 مدعلا اهقلعتم ةدارإلا نإف مايقلا مهب موقي ال نأ مهب دارأ لاقي نأ حصي امنإو

 نم مايقلا عوقو هناحبس هللا دارأ نإ نكلو مودعم مئاقب سيل نم مهبلط دنع مايقلاو
 مل نإو روماملا نمرمأآلاب ادوجوم مايقلا ناكف نوكلاب مايقلارما مايقلاب روماملا
 قلخي نأريغ نم بلطلا ىضتقي رخآلا ىقب رومأملا نم مايقلا هناحبس دري
 ىذلاو ال مأ سحلا طلغي لهو تاطلاغملا ملع اهنمو هصخلم اذه لحملا ىف مايقلا

 نود اذك نإ امرمأب سحلا ىلع مكاحلا طلغي امنإو طلغي ال سحلا نأ هيلإ بهذن
 اذإف ارم هدجيف لسعلا لكأي هيلع تبلغ اذإ ءارفصلا ةرملا بحاص ىلإ رظناو اذك
 عناملا كردأ امنإ كاردإلا لحم نإف قداص وهو ةرارم دجأ لاق هنع سحلا لئس
 هكردأ اميف طلاغ ريغ انه سحلاف لسعلا ةوالح كاردإ نم تعنم ىتلا ةرملا وهو
 ىلاعت قحلا ةالصب ملعي هنمو ةالصلا ىف اميس ال ةيهلإلا جيراعملا ملع اهنمو

 نيع هيلع حتف ىذلاوه هنأ هيريو هدهشأ ىذلاوه هنأ هدهشي نأ وهو دبعلا ىلع
 قحلا ةالص ةجيتن كلذ نأ ملعيلف ماقملا اذه ىف دبعلا ناك نإف هآر ىتح هتريصب
 دبعلاو ةلصو ةالصلا نإف هتالص ىف قئاقحلا ةقيقحل ةلبق ذئنيح دبعلا نأو هيلع

 دبعلا رذحيلو هجو هدنع تاهجلا لك لب ةهج ريغ ىف ىلاعت قحلا لبقتسم هنطابب .
 ىلاعت قحلا ىقبيو ةرهاظلا هتروصك تاهجلا اهب تطاحأ دق هسفن نأ همهوت نم

 دبعلا ىري امك لب سحلا ملاع نم تسيل هسفن نإف هب ةطيحملا ةرئادلاك همهو ىف
 ههجوي امنإف دبعلا رهاظ امأو ةهجريغ ىف هبر دهشي كلذك ةهج ريغ ىف هسفن
 ملول هنألرمألا ىلع همه عمجيل هب هللا نم ةمحر كلذو ةصوصخملا ةلبقلل.

 هدنع حجرتو هرايتخا ىف ددبتل هرايتخا بسح ىلع نوكي ناكو لابقتسالاب رمؤي
 .داهتجاو ركف ىلإ جاتحيف تاهجلا ةهج ىف تأفاكت اميرو ام ةهج تقو لك ىف
 ىري لماكلا نأ عم هبلق حيريو همه عمجي ام ىلاعت قحلا هلراتخاف حيجرتلا ىف
 نيب دهشملا اذه دهشي ىذلا لماكلا زيمي فيكف ليق نإف ءىش لك ىف قحلا هجو

 ديقم ريغ قلطم دوهش وه امنإ نطابلا ىف قحلا دوهش انلق هريغ نيبو روظحملا .
 دبعت دقف ديقملا سحلا ملاع امأو ءالتباب باطخ الو فيلكت قالطإلا ملاع ىف سيلو
 نإف دهعلاب ءافولاو ةنامألا نم نطوملا بدأ هيضتقي امب هيف دبعلا ىلاعت قحلا
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 ملاع ىف انأ ىهلإ لقيلف موجهلا ىلإ ىعادلا ءالتبالا باطخ دبعلا ىلع سبتلا

 ملع وهو ىندعاسف ءافولاوه هيف ىدييقتو دهعلا نم ىلع هتذخأ امب ديقم دييقتلا
 لهو ةطساو نود هسفنب هدابع صاوخ بيدأت ىلاعت هللا ىلوت ملع اهنمو فيرش
 ملعي هنمو نيدجاسلا لزانم ملع اهنمو ديعبأ ')هروغ ملعوهو ةمقنوأ ةمعن كلذ
 ىتوكلملا روزلا ملع اهنمو هل ةكئالملا دوجس لاح ىف ىلاعت هلل ادجاس ناك مدآ نأ
 سلج اذإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم وه هيلع هنطابب مئاقلا نأ ملعي هنمو
 رظن اذإو نيملاعلا بر ىدي نيب امئاق هسفن ىأر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 بر ىدي نيب مئاق هسأر قوف نيمألا حورلاو شرعلا ىلع هسفن ىأر هرصبي
 سيل دحاو امهنم ناك نم صخشلاف لمكلل الإ نوكي ال فشك وهو نيملاعلا
 هكلم عقومو هروهظ ماقم ىف ىناثلا ةناطب امهنم دحاو لك ةرهظ امنإو نيصخش
 وه مسا امهنم دحاو لك رهاظ نأ ريغ دحاو مسا امهل دحوملا قحلا مسالا كلذكو
 ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب امك هقلخل هيلجت قفاو همكح ماقم ىف ىناثلا نطاب

 .بيجعرس ىلع علطتو بجعلا ىرت هعجارف ةسارك نيثالث وحن لقتسم باتك
 ليربجو هلسرو هتكئالمو هّلَل اودع ناك نم ) : ىلاعت هلوق رظني رسلا اذه نم
 هذه ثيح نم ةيكلملا نع جرخ امهنإف .(6 نيِرفاَكُذل ودع هللا نِإَف لاكيمو
 ملعي هنمو ءامسألا رئاس ىلع نميهملا مسالا ةرضح مولع ملع اهنمو مهفاف ةبترلا

 نانجلا ةيقب امأو صوصخلاب ىلعألا سودرفلا داجيإ ىلع ىلوتملا وه مسالا اذه نأ
 . ءامسأ عمتجت كلذك مسا ىف ءامسألا رئاس عمتجت امكف ءامسالا رئاس اهدجوأف
 نأ ريغ نانجلا نم اهريغ ىف ام ةنج لك ىف نأ ملعي هنمو مسا ىف اهلك نانجلا
 . رسلا تارضح ملع اهنمو ناسللا اهنع رصقي رومأ انهو ضعب نم ىقرأ اهضعب
 لكل نإ ملعي هنمو ةيناحورلا قئاقرلا تارضح ملع اهنمو مويقلا حورلاو نونكملا
 ةدحاو ةئكيشملا تناك ىرخألا ريدت نأ ةقيقر تءاش ىتمف ىرخأب الاصتا ةقيقر

 عقي ال هنأو ةرخآلاو ايندلا ىف روصلل ىئارملا تارضح ملع اهنمو ءاوس ةدارإلاو
 540/١١. ج برعلا ناسل .. هدنع ام كردي ال رعقلا ديعب ىأروغلا ديعب نالف لاقي )١(

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس :18 .
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 نئاطبلاو تاينارونلا رئاهظلا ملع اهنمو كيخأ ةآرم ىف مسترتو الإ ةكرح كنم
 رياغت ملع اهنمو تارضحلا عسوأ نم اهتارضحو ةزعلا راونأ ملع اهنمو تاينايرسلا
 قتفلا ةرضحو قترلا عضو ملع اهنمو سانجألا تاعونت ةرضح ملع اهنمو رسلا
 دعابألا ماحتلاو ىلاعألاب لفاسألا قاحتلاو نارقألاب نايعألا عامتجا ملع اهنمو
 ةينامحرلا تالزنتلا فرط ىه ىتلا قئارطلا عبسلا ةرضح ملع اهنمو ىنادألاب
 هيلع هللا ىلص لاق امك ةرخآلا ىف هدابع ملكي نيح قحلا باطخ بادا ملع اهنمو

 نيح ىلاعت قحلا نم ملكتلا نوكيو . ('7( احافك مكير نوملكتس مكنإ ) ملسو هلآو
 لزنتي نيح ىلاعت قحلا نم ميلكتلا نوكيو احافك هدابع هملكيف باجحلا ىف لزنتي
 .. ارس هنوجانيو هنوملكي اوناك امك ارهج هنوجانيو احافك هدابع هملكيف باجحلا ىف
 مولع اهنمو مادقألا تالزم نم اهنوكل اهركذ نم انفخ مولع انهو ايندلا راد ىف
 عمجتو ةليلو موي لك ىف بتارم سمخ ىهو ةينايرسلا تايلجتلا تارضح
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمب اصاخ ناك كلذلو ةعمجلا موي ىف اهلك تايلجتلا
 ًالألتت ةعمجلا ىلإ حاورلا نم ةعاس لوأ نأ ملعاو هئادأب ىتأ نم ةداعس ايف
 مايخلا نم ةميخ ةنجلا ىف ىقبي الو ةيروفاكلا حاورألا سفنتتو ةيسودرفلا باحرلا
 ريغو بيطلاو لمغلاب ةعمجلل بهأت نمف تقرشأو تسدقت الإ بابقلا نم ةبق الو
 عزن ريغ نم تاكسمملا تايرثوكلاو تايروفاكلا رحبألا ىف مويلا كلذ سمغنا كلذ
 وغل ال تارضح ىف كلذ دعب نولخدي مث مهفشني ءاوهلا الو مهلبي ءاملا الف بوث
 ةنيكسلا مهيلع لزنتت مث ايندلا راد ىف ءابطخلل نوتصني اوناك امك ميثأت الو اهيف
 ىضقنت ىتح لعف لك ىف اذكهو ةالصلا مهراظتنا ىف نوتكسي اوناك امك راقولاو
 . ملع اهنمو ائيش هنم انركذ ام بيغرتلاب قلعتم هنأ الولو فيرش ملعوهو ةالصلا
 نم عانتمالا نع مهزجع ىف مهريغك مهنأو اوعقو اذإ لمكلل ىصاعملا هجتنت ام
 تاجرد لوأ ىف ةيلوألا ةايحلا ىه ىتلا حاورألا ةايح ملع اهنمو ىصاعملا عوقو

 الإ دحأ نم مكنم ام ) ظفلب نكلو دابعلل هللا مالك ثيدح امهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا ىور )١(

 الإ ىري الف هنم مأشأ رظنيف مدق ام الإ ىري الف هنم نميأ رظنيف نامجرت هنيبو هنيب سيل هللا هملكيس
 . ( ةرمت قشب ولو رانلا اوقتاف رانلا الإ ىري الف هيدي نيب رظنيف مدق ام
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 لزألا ىف اهئراب تحبس اهبو اهسفنل ةايحلا هذه ةايح نأ ملع هب ققحت نمو ةايحلا
 ىف ىلاعت قحلا ةسلاجم بادآ ملع اهنمو كيلع وأ كل دهشت ىتلا ىه اهنأو
 نإ الإ اهيف للعلا نم ةءارب الو ةدابع لامك دبعل ملسي ال هنأ ملعي هنمو تادابعلا
 عم سلج هنإف طقف اهب هرمأ ىلاعت هنوك ثيح نم راقتفالاب ىلاعت قحلا عم سلج

 نأ كايإف قحلا عم ال سلج هسفن عمف هسفن ىلع قحلا رثآ هنوك ثيح نم قحلا
 ملع اهنمو أجاردتساو أركم كلذ ىف نإف قحلا هجو هيف ىرتل قحلا ريغب لغتشت
 كلذ ىلع موادو امرمأب املع بحصتسا نم لك نأ ملعي هنمو باحصتسالا دئاوف

 ةدعاقلا هذه مرخن نأ لقو ادهشمو اقوذ مولعملا كلذ ريصي نأ دبالف باحصتسالا
 ال انقيت هتنقيت و هنم هتلبقف ام مولعم نع كربخأ اذإ دهاشملا قئاذلا نأ ملعي هنمو ْش

 هلو ناتفلتخم امكتقيرط نأ ريغ مولعملا كلذ ىف هتيواس دقف كوكشلا هيف حدقي

 دوهشلا بتارم ملع اهنمو ةدحاوف ملعلا ىف امكتبترم امأو ريغ ال ميلعتلا قح كيلع
 نودهشي ال مهنوك ثيح نم نيدهاشملل عقو امنإ لضافتلا نأ ملعي هنمو ةيؤرلاو
 ملع اهنمو ةليضفلا ىف اوواستل تاذلا نيع اودهشول مهنإف مهقئاقح الإ ةآرملا ىف
 لوقو ؟ ال مأرادلا هذه ىف رباكألا نع فوخلا عفتري لهو فوخلا ماقم بادآ

 ىف همكح نوكي لهركملا نم افوخ نايكبي امهأر نيح ليئاكيمو ليربجل قحلا
 اهريغ ىلجت نع اهزييمتو تايناحورلا ىلجت ملع اهنمو ؟ ال ما كلذك رشبلا لمك
 اهنمو ناج مه امنإو ةيكلم حاورألا كلت نأ نظيف دبعلا نع سبلت دق نجلا نإف
 ملع اهنمو هتارضح زييمتو فشكلا بادآ ملع اهنمو صيصختلاو قالطإلا ملع

 لهأ دنع ليوأتلا نأ ملعي هنمو ليوأتلا بتارم ملع اهنمو تاكرحلا نيزاوم بتارم
 نأولخي الرمألا نأ كلذو ةلعلا نودرطي الو نوللعي ال مهنإف مارح ىلاعت هللا
 لاق امك وهف هب اقوطنم ناك نإف هنع اتوكسم وأ ةعيرشلا ىف هب اقوطنم نوكي
 ام ملع اهنمو ةحابإلا ىلع وهف هنع اتوكسم ناك نإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نم رذحيو ىقتي نأ ىغبني ام ملع اهنمو ةيهلإلا ةرضحلا نم هيلإ دانتسالا ىغبني
 ىناحورلا ملاعلا ةعجر ملعي هنمو تاعجرلا ملع اهنمو ىناحورلا ملاعلا تافص

 نطاوم ملع اهنمو ىرشبلا رودصلا بادآ ملع اهنمو نيأ ىلإو نيأ نم هريغو
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 نإف حصي ال امو رومألا نم هيف قاخلا ىلع سبلي نا هل حصي امو سيلبإ تارضح
 . لاثمألا نم هيطعت امو كالفألا ةيناحورب ملعلا هاطعأ دق ىلاعت هللا

 هناحبس هللاو رصحنت ال ىتلا اهعورفو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . ملعأ ىلاعتو

 ءاسنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 حاورألا فافتلا روص ملع اهنمو: ةيمكحلا ال ةلزنملا عئارشلا ملع
 ماللا فافتلاو نيقاسلا فافتلاو نيبوبحملاو نيبحملا حاورأ فافتلاو داسجألاب
 ىنعمو .(076 قاّسلاب قاّسلا َتقَتْلاَو ١ ىلاعت هلوق ىنعم ملعي هنمو فلألاب
 هلإلاو بوبرملا بلطي برلا نإف تاطابترالا مولع ىمستو نيفياضتملا فافتلا

 ملع اهنمو اذكهو مولعملا بلطي ملاعلإو رودقملا بلطي رداقلاو هولأملا ىعدتسي

 قح ىفرمألا نأ مولعمو .('7 4 ميوقت نسحَأ يف » : ىلاعت هلوق وحن ةلضافملا
 ال ميوقت نسحأ ىف ناسنإلاف ربكأ هللا لخدت ال امك ةلضافم هلخدي ال ىلاعت قحلا
 قلطملا نسحلا نأل كلذك ناك امنإو اذك نم ال ربكأ ىلاعت قحلا نأ امك اذك نم
 ملاوعلا رئاس نم ربكألا ةفيلخلا وهو قحلل ىذلا قلطملا ءايربكلاك لماكلا دبعلل
 لقع ملعي هنمو ىميهبلا لقعلا ملع اهنمو ىعرفلاو ىلصألا ناميإلا ملع اهنمو
 وق لثم مي رمأو اميف ىلامت لا نع يداعلا ٍعلا هكر ىف ناويحب سيل اما

 وهو .(794 لابجلاو ضرألاو تاومّسلا ىلع ةنامألا انضرع اَنِإ 9 : ىلاعت
 ىف لمحو باذعلامايق معي هنمو باذعلا ملع اهنمو ىهنإلا فيرعتلا مولع فرشأ
 ريغ هنوك عم ةرخآلا ىف هب نيبذعملا باذعو مويلا نم نيبذعملا ماسجأ نيعأ

 هبشيف هب ماق نم ريغل همكح ىنعملا بجوي فيك مولعلا لكشأ نم وهو مهب مئاق

 ١9 : ةيآ ةمايقلا ةروس )١(
 )١( ةيآ نيتلا ةروس : 54

 )١( ةيآ بازحألا ةروس :7/7



 هأآ5

 ىفال ةدارإ قلخ ارمأ ىضمي د نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا ن نإ لوقي نم لوق ماعلا اذه

 كح هب مقي مل نمل همكح ىنملا بجرأ دكف رمألا كلذ اضيأ اهل دارأ مث لحم
 فاصتاوهو ةريحلا ملع اهنمو نوملكتملا مهو ماكحأ اهل انايعأ تافصلا ىتبثم
 مدعلا ىف تادوجوملا لعجب ىلاعت قحلا فاصتاو هضيقن ىهو ةنونيكلاب مدعلا
 ملع وهو العف نوكي ال ءىش الو ءىش ال لعافلا لعف لاقي نأ ثيحب مدعلا قلخو
 ةيمرلاو ةبرضلاو ةرظنلا نع ملعلا دجوي هنأو ملعلا قرط ملع اهنمو ديعب هروغ
 مولعلا نم اريثك نمضتي ملع وهو ملعتملل ملاعلا مالك ماقم رومألا هذه موقت فيكو
 رصانعلا ىف تالاحتسالا ملع اهنمو ءاش فيك ءاش امب ءاش نم ملعم ناحبسف

 قحلا ناك نإو ىفخلا ىهلإلا ركملا قرط ملع اهنمو ضعب ىلإ اهضعب تادلوملاو
 ملع اهنمو . 0114 نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس » موق قح ىف لاق دق ىلاعت

 وهو هل تلقو ىل لاقو ىلاعت قحلا ىنفقوأ مهضعب لوق وحن ىف ةيهلإلا فتقاوملا
 ءارو نم تاحبسلا ملع اهنمو مالطصالا ملع اهنمو نيديرملل عفنلا ةياغ ىف ملع

 امو ضبقلا ملع اهنمو ةيدوبعلا ملع اهنمو نيقيلا تادايز ملع اهنمو بجحلا
 نيع ىف دضلا دوجو وهو نيدضلا نيب عمجلا ملع اهنمو قالخألا نم هجتنت
 نأ نكمي ال الاح دهاشي هبحاص نآل ةينادحولا هب ملعت ملع ىوقأ نم وهو هدض
 ريدق ءىش لك ىلع هللا نإف ميلستلا هيلع بجاولاف اقوذ هب ققحتي مل نمو هلهجي
 لبقت ال ىلاعت هتاذ نإف دحا هعم ام هنوك لاح ىف املاع هعم لعج هنأ هتردق نمو
 | ملع اهنمو نوكي ال نايبلا اذه نم رثكأ نإف مهفاف ادبأو الزأ ناصقنلا الو ةدايزلا

 ليللا ثدح لهو ؟ انامز مث نأ ىلع ليلدوأ نامز راهنلاو ليللا لهو نامزلا .
 ملاعلا لئاوأ رودص ىلع هللا هعلطأ نمب صاخ ملع وهو ؟ ال مأ نامز ىف راهنلاو
 رفاو ملع ىلإ هبحاص جاتحيو قلطملا عامسلا لهأ ملع اهنمو ةسايسلا ملع اهنمو
 مهيلع ءايبنألا ملعو هفرعت الو مونلا لبقت ال نيعو ةمئاد ةدهاشمو رضاح لقعو
 بادآ ملع اهنمو دادعتسالا تارضح ملع اهنمو اذه نم هرثكأ مالسلاو ةالصلا

 مأ ىنغلا هب هل عقي له هتنكسمو هراقتفاب ريقفلا هبلطي ىذلا ملعلا لهو مولعلا قرط

 )١( ةيآ فارعألا ةروس : ١87 ةيآ ملقلا ةروس.« : 44



 ١ك

 مهيلع نيعتي اهب نوملاعلا لهو ؟ ال مأ موقل ةمولعم ةقيرط ىنغلا ىلإ لهو ؟ ال
 ملع اهنمو مولعلا بعصأ نم ملع وهو ؟ ال مأ اهكولس ىلع سانلا اوضرحي نأ
 اهتمع نإو ةفلتخم لزانم ىلع ىهو ةدهاشملا ةرضح اهنمو ةينابرلا تارضحلا
 مهنمو اهلبق هدهشي نم مهنمو ءايشألا ىف هدهشي نم سانلا نمف ةدحاو ةرضح
 ةرضح اضيأ اهنمو هيرش ردق ىلع مهنم لك اهعم مهنمو اهدعب هدهشي نم
 كلذ ريغو نيوكتلا ةرضحو ميلعتلا ةرضحو عامسلا ةرضحو مالكلاو ةملاكملا

 هللا ىلإ هللا دابع بحأ نم نأ ملعي هنمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا بادأ ملع اهنمو
 هنوعطقيو مهلصيو هناسحإ نوظفحي الو سانلا ىلإ نسحي ىذلا مومذملا لوكوملا .

 هنأ ملعي هنمو اهداحتاو براشملا ملع اهنمو زيزع ملع وهو هنوملظيو مهنع وفعيو
 عمتجا ام هنأل تاهجلا عيمج نم ىلاعت هللا ىف دحاو ملع ىلع طق نانثا عمتجي ال

 زايتمالا اهب عقيروما نم نينثالا ىف دبالف حصي الو دحاو جازم طق نينثا ىف
 فرع امف نينثا انوكي نأ حصي مل كلذكرمألا نكي ملولو دحاو لك نيع توبثل
 ريرح سبال نمف مكيلع درت مكلامعأ ىه امنإو هسفن ىوس ىلاعت قحلا نم دحأ
 ام هنإف كسفن ملو كئاحلا ملت الف امهنيب امو نطقو ناتك .(')ةقاشم سبال نمو

 ىلجتلا ناك ثيح ةيهلإلا رهاظملا ىف تايلجتلا ملع اهنمو كلزغ الإ كل كاح
 ىلجت اذاملو ىلجت نم فرعيف مئاد اهل ىلجتلا نأل امئاد اهكردي فراعلا نكلو

 كلم ال هللا ريغ هملعي ال ىلجتب ملاعلا نود ىلجت فيكب ىلاعت قحلا صتخيو

 ىتلا لاوقألا نيب قرفلا ملع اهنمو ادبأ هريغ هجتني ال ماع وهف ىبن الو
 . تلعفو ىلاعت هللا قحل ءافو رمألا اذه تلعف لئاقلا لوقوحن فدارتلا اهزهاظ

 ملع اهنمو لاجرلا نم لمُّكلاب صاخ وهو ةيبوبرلا قحل ءافورخآلارمألا
 دبع نم لك ىف ةيهولألا هجو ملعي هنمو ريرقتلا ملع اهنمو رسلاو نامتكلا
 ةبسن ثيح نم هدبع امنإو هنيعل رجحلا دبعام كرشملا نأل هللا نود نم

 مهَقلَح نم مهتلأس نتلو )(') 6 هاّيِإ الإ اودبعت لأ كبر ئضقو ) هيلإ ةيهولألا

 .بوثلا ىه )١(
 . 77: ةيآ ءارسإلا ةروس )١(



 ك1

 كلذ عم نكلو صاخشألا اوركذ امو ةيهولألا الإ طق اوركذ امف . 4“)١( هللا ٌنلوقيل
 نم نودبعت امو مكن , :ىلاعت لاق لب مهنم رذعلا اذه لوبق مدعب عئارشلا تءاج

 لكوهو ("1© ٌةراجحْلاو ساّنلا اَهُدوُقَو ١ هلوق وهوأ'!* منهج بصح هللا نود
 امو كلذ نع مكاهني نأ هعسو ىف ناكو هومتدبعوأ هسفن ةدابع ىلإ مكاعد نم
 مايقلا نم هباحصأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنم انه نمو .. مكاهن

 قارطإو باقرلا عوضخب مهومظعي نأ مهتذمالت ةيفوصلا رباكأ عنمو .(لهل
 مهرماوأ لاثتماب الإ ةذمالتلا اورمأ امو هبر ةرضح ىف ىلصملا لعفي امك سوؤرلا
 ىف ىناعملا نايتإ ملع اهنمو هنع ىلاعت هللا ىضر انخيش قيرط ىهو ريغال
 ىلاعتو كرابت قحلا ىلع نيدفاولا بادآ ملع اهنمو حوتفلا ملع اهنمو روصلا
 عضوم لك ىف عونتي هنأو ىهلإلا عوجرلا ملع اهنمو ىلجتلاو رتسلا ملع اهنمو
 اهنمو هئامسأ ىلع وأ هدابع ىلع له ةقيقح عجري نم ىلع نكلو هيف قحلا هركذ
 ىأر امك نيناكم ىف دحاولا مسجلا لاحلا اذه بحاص دهاشي هنمو تاروطتلا ملع
 ىف مهو ءارسإلا ةليل ءامسلا ىف هريغو ىسوم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 الو ىسوم حور تيأر لقي ملو ىسوم تيأر لاقو كش الب ضرألا ىف مهروبق

 هشفي الو هنصيلف كلذ ىلع هللا هعلطأ نمو ريدق ءىش لك ىلع هللاو ىسوم دسج
 امو الخاد لزي مل هنإف ةرضح لك ىلع لوخدلا بادآ ملع اهنمو هنم لبقي ال هنإف

 تارضح ملع اهنمو ءافصلاو قدصلا ملع اهنمو مهولاب الإ جورخلا دهش
 9 ةمهاربلا ملعك امئاد اكاله كله الإ دحأ اهب لغتشا ام ىتلا ةكلهملا مولعلا

 )١( ةيآ فرخزلا ةروس :417.

 .54: ةيآ ءايبنألا ةروس (7)
 . 74 : ةيآ ةرقبلا ةروس (؟)

 هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ لاق ةمامأ ىبأ نع 8957 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور (4)

 اضعب مهضعب مظعي مجاعألا موقت امك اوموقت ال لاقف هيلإ تمقف اصع ىلع ائكوتم ملسو هلآو هيلع
 رانلا نم انجنو ةنجلا انلخدأو انم لبقتو انمحراو انل رفغا مهللا لاقف انل وعدي نأ انيهتشا انأكو لاق
 . رومألا مكل تعمج دق لاق انديزي نأ انيهتشا انأكف هلك اننأش انل حالصأو

 - نيناوق لوقت امك : همف نم امهارب هلإلا مهقلخ نيذلا مهو سودنهلا ةنهكلا مه ةمهاربلا (6)



17 

 ةفيذح مولع رثكأ ىهو هناميإ ىف انكمتم نوكي نأ الإ رسلا مولع كلذكو رحسلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رسل امتاك ناك هنإف امهنع هللا ىضر .('!ناميلا نبا
 ال باطخلا نب رمع ناكورسلا متاك ةباحصلا نيب نم هل لاقي ناك كلذلو ملسو

 هنأ لجأ نم اهيلع لص ةفيذح هل لوقي ىتح ةفيذح روضحب ةزانج ىلع ىلصي
 نم ءىش يف له رظنا ةفيذحل لوقي هنع هللا ىضر ناكو نيقفانملا فرعي ناك
 هذه ملع نمف نينمؤملا ريمأ اي اقافن كيف ملعأ ال لوقيف ؟هيلع ىنهبنف قافنلا

 اهنمو ىقش دقف اهب لمعيل اهملع نمو دعس دقف اهنم سانلا رذحيو اهرذحيل رومألا
 تامواعملا عيمج نإ ىتح مولعلاو تامولعمل عيمج ىف ىراسلا ملعلا ملع
 .اهسفنأب ال ملعلا اذهب تامولعم

 . ملعا هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةدئاما ةروس مولع نم ةكبرابملا ةولخلا هجتنت امم
 اهبحاصل ءايشألا اهنم نوكتت ىتلا مولعلا ملع اهنمو رادتقالاو ةردقلا ملع

 دنتسي ىتلا رومألا نع ءانفلا ملع اهنمو ناوكألا ىلإ ةفاضملا نايعألا اهب رهظتو
 اهيلإ دنتست ىتلا رومألا ملع اهنمو ىلاعتو هناحبس هبرب هل ةفرعم ال نم اهيلإ
 لاوحأو ةدهاجملا ملع اهنمو مهف الو ركفب لانت ال ىتلا رومألا ملع اهنمو مئاهبلا

 نوغدي امك هقلخ ىف هللا ةوفص مهو ؛ ىضاقلاو نهاكلاو ملعملل مهنم نإ اضيأ تلاقو ةيدنهلا وم -
 . مهترضح ىف الإ نيبارقلا ميدقت زوجي الو ةافولاو جاوزلا تالاح ىف عيمجلا ًاجلم مهو

 هموق هباصأ هنأل ناميلا لاقيو رباج نب ليسح ناميلا مساو هللا دبع ابأ ىنكي ناميلا نب ةفيذح )١(
 ناكو ةيناميلا فلاح هنأل ناميلا هموق هامسف لهشألا دبع ىنب فلاحف ةنيدملا ىلإ برهف مد ىف
 ةنس ىف تامو 77 ماع ىف اهلك رونيدلاو ىرلاو نادمه ةفيذح حتف لوسرلا ةباحص رابك نم ةفيذح
 كيلع ضرعي نإ لاق دشأ نتفلا ىأ ةفيذح لئسو بلاط ىبأ نب ىلع ةفالخ لوأ ىف "6 ليقو "5

 لوسر نإ ثيح « مالسإلا لوسر رس ظفاحب ىنكي ناكو بكرت امهيا ىردت الف رشلاو ريخلا
 ناسنإ ىألرسلا اذهب شفي ملو مهب نيطيحملا نيقفانملا ةفاك ءامسأب هلرسأ دق ناك مالسإلا
 .77/ ١ ج ىربكلا تاقبطلا 11/ ج باعيتسالا
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 ىلجتلا ملع اهنمو ىهلإلا حيرشتلاو ىبطلا حيرشتلا ملع اهنمو نيقاتشملاو قوشلا
 ملع اهنمو بحر عساو ملع وهو ىلاعت هللا عم روضحلا تارمث ملع اهنمو صاخلا
 اهنمو ماوقلاو كاسمإلا حورو ماعنألا داعمو مالقألا ددم ملع اهنمو ناقرفلا راونأ
 ملع اهنمو ةيسدقلا رارسألا رارسأ ةآرم مولع اهنمو ىلعألا ملعلا قئاقح ملع
 اهنمو ةمكحلاو مكحلا ملع اهنمو تافصلا نم ةينالعلاو رسلاو ءامسألا نم نطابلا
 هيف مهريغل سيل رباكألا مولع نم وهو هبشلاو ةلدألا ملع اهنمو عضولاو لقعلا ملع
 لضفألا نم لوضفملا دمتسيو لفسألا ىلعألا دمي امك دادمتسالا ملع اهنمو مدق
 ملع اهنمو فيرش ملع وهو لصألاب عرفلا نوكيو لكلاب لكلا موقي ىتح هسكعو
 وه الإ اهي فصتي الو ىلاعت هل الإ نوكت نأ ىغبني ال ىتلا ةيدمصلا تاطاحإلا
 هلبق دوجوملا ناكو اعابرأ شرعلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعي هنمو شرعلا ملع اهنمو
 وهو .(6 عيش لك تعسو يتمحرو > : ىلاعت لاق لكلا عسوف ةمحرلا كلف
 مدآ تلق نإف اهنطب ىف نينجلاب ءاوحوأ هبلص ىف نينبلاب مدآ مايق دوجولاب مئاق
 تافتلالابف ءاوح تلق نإو رشبلا مأ هنم تلصف ىتح دوجوم لوأ هنأ ىلإ رظنلابف
 تشم امك هتعضو نأ ىلإ هب تلمحف لوألا اهلمح اهيلإ ىقلأ لوأ دجوم ىلإ
 بئارم فرع ملعل ذه ملع نمو لصألا نم عرشلا لصفو لمحلا نع عضولا
 مهتيعر نم ناك نم فالختساو مهتفالخ نع ءافلخلا عالخنا ملع اهنمو تانئاكلا
 هللا ىلص هللا لوسر ءىجم لبق هنامز ةفرعمو هفيرعتو ءافلخلا ةفيلخ ملع هنمو

 ىلع تشقن ىتلا رارسألا ملع هملع نمو شقنلا ملع اهنمو هتثعبو ملسو هلآو هيلع
 ' اذه نأ ملعي هنمو ةعيرألا شورعلا ملع اهنمو ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ىوبنلا متاخلا
 هللا ءامسأك ةيصاخلاب تآزجتم ال تادحتم تاوذلا ذإ ةئزجتلا ىنعمل وه سيل ددعلا

 ملع اهنمو وه الإ هلإ ال دحاو ىمسمل ىهو تارضحلا ثيح نم ددعتت ىنسحلا
 . ةسايرلا ةرضح ملع اهنمو مولعلا نم اهصخي امو ةينارونلا فورحلا تارضح
 لجو زع هللا ةنوعمب الإ ةسايرلاو ربكتلاب لمعلا ىفوي ال هنأو ناسنإلا ىف ةنوطبملا
 فوصتلا ملع ةدبز ىف كلذ انحضوأ امك لامعتسالا نع تافصلا كلت ليطعتو

 )١( ةيآ فارعألا ةروس :155.
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 ىلاعت هللا نم فراعلل نوكت الو ةيتاذلا ةيعمجلا ملع اهنمو مولعلا ةدبز انباتك نم

 كلم ىقلت ةيفيك ملع اهنمو ىرشب رهظم باجح فلخ نمو ققحتم دوهش نع الإ
 فيرش ملع وهو ناويحلا رئاس نم هريغو ناويحلا لاجآ ىتح سانلا لاجأ توملا
 الإ دبعلا اهب ملكتي ةملك نم ام هنأ ملعي هنمو لاوقألاو لاعفألا تاروطت ملع اهنمو
 تناك نإو ةمحر كلم تناك اريخ تناك نإف اكلم ةملكلا كلت نم ىلاعت هللا قلخيو

 كلت نم ىلاعت هللا قلخ هتبوتب ظفلتو ىلاعت هللا ىلإ بات نإف ةمقن كلم تناك ارش .

 . ماق ىذلا ةبوتلاب ظفللا كلذ هيلع لد ىذلا ىنعملا نم علخو ةمحر كلم ةظفللا
 ..ىخآو ةمحر ةقلخرشلا ةملك نم هقلخ ناك ىذلا كلملا كلذ ىلع بئاتلا بلقب:
 . تناك نإف هللا ىلإ تبت هلوقوهو ةبوتلا ةملك نم هقلخ ىذلا كلملا نيبو هنيب

 علخو رش تاملك نم دبعلا كلذل اقولخم ناك ةمقن ذ كلم لك ىلع علخ ةماع ةبوتلا

 تبت دبعلا لاق اذإف هتبوت ةظفل نم قولخملا كلذل ابحاصم لعجو اضرلاو ةمحرلا
 نم ءىش لك ةيعمج ريخلا نم ظفللا اذه ىف ناك كيضري ال ءىش لك نم كيلإ
 اذهو هنم تناك ىتلارشلا تاملك ددعب ةريئبك ةكئالم ظفللا اذه نم قلخيف رشلا
 ٠ فدصلا اذه ىف ىلاعت هللا لوقب لزنملا ىحولا هقدصو حيحصلا فشكلا هاطعأ ملع
 نأ دارأ نمف ةئيسلا نيع ىف ليدبتلا لعجف ىلا ٍتانسح مهتائيس هللا لدبي )
 اهنأ ملعيلف اهب ملعلا هنع ىلاعت هللا بهذأ نإف رظنيلف هتانسح لدب هتاكيس نأ فرعي
 هتائيسب ملعلا هعم ىلاعت هللا ىبأ نإو دوجولا ىف ةروص اهل قبي مل هنأل تلدب

 اهنمو ميحر روفغ هّللاو لدبت مل اهنأ ملعيلف ةدحاو ةدحاو اهركذتي راصو ةفلاسلا
 . هنمو ةينامسجلا تالزنتلا ملع اهنمو ميعن زاد لك ىلإ ميعنلا ةايح حور لزنت' ملع
 رقتسم ىلإ رقتسم نم ملاوعلا رئاس لزن مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ لوزنب نا ملعي
 ضرألاو اهنع هللا هدجوأ ىتلا ءامسلا رهاظ هماقم ناك هنأل ماقم ىلإ ماقم نمو
 هدجوأ ىتلا ةنجلا تناكو اهنطابو ضرألا رون ىهو اهنم هللا هقلخ ىتلا ءارضخلا

 ملاعلو انل خزري راد ىهو مويلا نيمألا حورلا ماقم ىه اهنم هطبهأو اهيف هللا
 ىلإ نيمألا حورلا لزن ضرألا رهاظ ىلإ مدآ لزن امل هنإف ايند روكذملا حورلا

 )١( ةيآ ناقرفلا ةروس :7٠ .



 اا

 ملعلا لزن ءامسلا رهاظ ىلإ نيمألا حورلا لزن املو ءامسلا رهاظ وهو اهنطاب
 رهاظ ىلإ ىلعألا ملعلا لزن املو ديجملا شرعلا رهاظ وهو اهنطاب ىلإ ىهلإلا
 وه ىذلا ميظعلا شرعلا رهاظ وهو هنطاب ىلإ سدقلا حور لزن ديجملا شرعلا

 ىلإ لصي نأ لقعلل نكمي ال هنأ ملعي هنمو ساوحلا ملع اهنمو زيزعلا ىسركلا ..
 ةيهلإلا رارسألا ملع اهنمو رخآلا هسحي نأ الإ هنع ةرابعلاب الو هسفنب هتفرعم
 هبر نم ةنيب ىلع ناك نمل الإ رهظت ال ىتلا ةروصلا باجح فلخ ةروتسملا
 ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا مكح طارص ةرضحو هللا طارص ةرضح ملع اهنمو
 اهنمو دادضألا دوجو عم حصي ال لماكلا ديحوتلا نأ ملعي هنمو ديحوتلاو كرشلا

 بيدأت وه امنإ هديبع ضعبل ىلاعت قحلا مالك نأ ملعي هنمو هبتارمو مذلا ملع
 كلذ ناك نإو لامكلا ىعداو هصقن نع لفغ نم الإ مذ ام ىلاعت هنإف مهل ةيبرتو
 هدابع ىلاعت هللا ةسايس ةمكح ملع اهنمو هب رهاظتلا ىف هل نذؤي مل هنكل هيف انماك

 لعف اهل مهقايس ةمكح ملعي هنمو مهرهق ىلع ىلاعت هتردق عم لاوحألا رئاس ىف
 ىلع هب قلخت امو مكحلا ذفان ناك ملعلا اذهب قلخت نمو رانلاو ةنجلاب هب مهفلك ام
 - ههجو هللا مرك -ايلع مامإلا ىتعي مكحلاو فيسلا بحاص ةفيلخلا الإ مامتلا
 اهرك الإ هسنج مكح تحت لخدي الرشبلاو اميس ال :كلذ هل حصي الف هريغ امأو

 الو مهل اوداقنا ام انيقي كلذ مهتمأ اوملعو هللا دنع نم مهوءاج لسرلا نأ الولو
 رشبلا ةعاط نأ ملعاو لسرلا ال هللا الإ ةقيقح ذكنيح داقنا نم داقنأ امف مهنم اوعمس

 داقتعالاب داقني مسقو هيلإ ناسحإلاو ربلاب داقني مسق ماسقأ ةثالث ىلع مهضعبل
 دقف ةثالثلا هوجولا هذه ريغ نم هل قلخلا ةعاط بلط نمف فيسلاب داقني مسقو

 هللا لوسر فك ىف ىصحلا حيبستك سيدقتلاو هيزنتلا تارضح ملع اهنمو أطخأ

 . (')ءلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دي ىف ىصحلا حيبست باب ىف دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا ىور )١(

 هل تركذف هيلإ تساجف كلذ تمدتغاف دجسملا ىف هدحو اسلاج رذ ابأ تيار لاق ديز نب ديوس نع لاق

 عبتا تنك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مث هتيأر ءىشل اريخ الإ ادبأ نامثعل لوقأ ال لاقف نامثع
 لصاحلاو هتعبتاف جرخ دقوه ذاإف اموي تبهذف هنم ملعتأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاولخ

 - سلجوركب وبأ ءاجف لاق هلوسرو هللا تلق لاق كب ءاج امرذ ابأ اي لاقف هدنع تسلجف عضوم ىف



-17/- 

 ميلستو .(') هل دحأ لبج ةبحمو .(') ةمومسملا ةاشلا فتك ميلكتو
 تادامجلاو تماوصلا نم ءىش لك ةايح ملعي هنمو كلذ ريغو .(') رجحلا

 لاق هلوسرو هللا لاقركب ابأ اي كب ءاج ام هل لاّقق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيمي نع -
 نامشع ءاج مث هلوسرو هللا لاق كب ءاج امرمع اي لاقف ركب ىبأ نيمي نع لصاحلاو رمع ءاجف
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوانتف لاق هلوسرو هللا لاق كب ءاجام نامثع اي لاقف رمع نيمي نع لصاحلاو
 مث لحنلا نينحك انينح نهل تعمس ىتح هدي ىف نحبسف تايصح عستوأ تايصح عبس ملسو هلآو
 لحنلا نينحك انيدح نهم تعمس ىتح هدي ىف نحبسف ركب ىبأ دي ىف نهعضو مث نسرخف نهعضو
 نينحك انينح نهل تعمس ىتح هدي ىف نحبسف رمع دي ىف نهعضوف نهلوانت مث نسرخف نهعضو مث
 انينح نهل تعمس ىتح هدي ىف نحبسف نامثع دي.ىف نهعضو مث ء« نسرخف نهعضو مث لحدلا
 . فعض مهضعب ىفو تاقث امهدحأ لاجرو نيدانسإب رازيلا هاور نسرخف نهعضو مث لحنلا نينحك

 ىلع ربيخ لجو زع هللا حتف امل لاق ةورع نع ١١4 مقرب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور )١(
 تنب ىهو ةيدوهيلا ثراحلا تنب بنيز تدهأ مهنم لتق نم لتقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةاشلا ءاضعأ بحأ اهنأ تربخأ نيح عارذلاو فتكلا ىف ترثكأو اهيف هتمسو ةيلصم ةاش بحرم ىخأ
 .نيرشب هعمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد املف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 عارذلاو فتكلا لوانتف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تمدق ةملس ىنب وخأ رورعم نب ءاربلا

 مخدأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مخدأ املف هنم سهتناف رخآ امظع رشب لوانتو اهنم سهتناف
 دق نأ ىنربخت ةاشلا فتك نإف مكيديأ اوعفرا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيف ىف امرشب

 نأ ىنعنم نإف افلتخا ىتلا ىتلكأ ىف كلذ تدجو دقل كمركأ ىذلاو ءاربلا نب رشب لاقف اهيف تيغب
 توجرو كسفن نع ىسفنب بغرأ مل كيف ىف ام افلتخا املف كماعط صغنأ نأ تهزك ىنأ الإ اهظفلأ
 هنم هعجو هلطامو ناسليطلاك هنول داع ىتح هناكم نم رشب مقي ملف ىغب اهيفو اهتمغدأ نوكي ال نأ
 ناك ىتح نينس ثالث دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقبو لوح ام الإ لوحتي ام ناك ىتح

 هيفو ةعيهل نبا هيفو السرم ىناربطلا هاور دلاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق هيف تام ىذلا هعجو 00
 1 .نسح هثيدحو فعض

 سنأ نع ظفلب 1797 مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو 141١ مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ىور (1)
 . هيحنو انبحي لبج ادحأ نإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كلام نب

 هيلع هللا ىلص هيلع رجشلاو رجحلا ميلست باب ىف 751/4 ج دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا ىور (")
 ةملكوأ تئبن وأ ىلإ ىحوأ امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع ملسو هلآو
 هللا دبع هخيش نع رازبلا هاور هللا لوسر اي كيلع مالسلا لاق الإرجش الو رجحب رمأ ال تلعج اهوحن

 - رمي ال لعجف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تجرخ لاق ىلع نعو فيعض وهو بيبش نبا
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 اهتارضحو تاكرحلا ملع اهنمو .('ادرو امك نذؤملل دهشت تناك كلذلو
 ىهو تالاقتنالا بسن نوكت ىتلا ىناعملا تاكرحلاب ىنعأو ةسوسحملاو ةلوقعملا
 بسانت تازيحتلا ىف ةبسن اهلف هيلإ بسنت ام بسحب ماكحألا نم ىطعت بسن
 امو رهاوجلا ىف اهتبسن بسانت ماسجألا ىف ةبسنو ثازيحتملا ريغ ىف اهتبسن
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةصاخ ةبسن هيف اهلو الإ دوجوم نم
 فوصوم ىلاعت وهوأ ')( ليللا نم ىقابلا ثلثلا ىف ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني )
 هب قيلي امك انك ام نيأ انعم وهو وه هدارأ ىذلا ىنعملاب وتسم هشرع ىلع هنأب
 هتحت.امو ءاوه هقوف ام ءامع ىف ىلاعتوهو ديرولا لبح نم برقأ انيلإ وهو
 ىلع ةفص مكح روهظ نوكي دقف تالاقتنالاب داري ام ىلع لدي هلك اذهف (”)ءاوه

 نوكي دقو زيح ىلإ زيح نم نوكي دقو لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا نوكي دقو ةفص

 ام ىلع تادوجوملا عيمج ىف ىراس لاقتنالا نأ ملعف ةلزنم ىلإ ةلزنم نم
 اذه نمو ةكرحلا مكح ىلإ عجار هلكو بسنلا تايفيك فلتختف اهتاوذ هقحتست

 هفرعأ مل ىناوحلا ةرامع وبأ ىعباتلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور هيلع ملس الإ رجش الو رجح ىلع -
 . تاقث هلاجر ةيقبو

 لضف باب ىف 784 مقرب هحيحص ىف ةميزخ نباو 5١6١ مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاور )١(

 دبع نع هصنو نذؤملل سنإو نجو رجشو ردمو رجح نم هعمسي نم ةداهشو هب توصلا عفرو ناذألا
 كتوص عفراف ىداوبلا ىف تنك اذإ ديعسوبأ لاق لاق هيبأ نع ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع نبهثلا
 نج الو ردم الو رجش هتوص عمسي ال لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإف ءادنلاب
 | 0 لا | ..هل دهش الإ سنإ الو

 ةريره ىبأ نع ظفلب ٠١14 مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو /28 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور_ (")
 ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزني لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر
 نم هيطعأف ىنلأسي نم هل بيجتسأف ىنوعدي نم لوقي رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا
 . هل رفغَأف ىنرفغتسي
 مامإلاو 4745 مقرب ابخألا سودرف ىف ىمليدلاو 114١ مقرب هحيحص ىف نابح نبا ىور (1)
 نيأ هللا لوسر اي لاق هنأ نيزر ىبأ همع نع سدح نب عيكو نع ظفلب ١1/4 ج هدنسم ىف دمحأ

 مث ءاوه هتحت امو ءاوه هقوف ام ءامع ىف لاق ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق لجو زع انبر ناك
 . ءاملا ىلع هشرع قلخ
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 وهو .(074 نأش يف َرْه موي َّلُك )و .('74 نالَقُفل اهي مَ ٌعْرْفَتس ١ بابلا
 نيح نم قلخلا رطاوخ ىلع علطا هيف نكمت نمو رطاوخلا ملع اهنمو سيفن ملع

 ناكو ماقملا اذه بحاص اهفرعي ةمالعب مهيلع هرصب عوقو تقو ىلإ مهكاردإ

 امو ناسنإلل عقوام فرعي هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا ىلع ىديس انخيش
 نم كلذ فرعي نيدلا لضفأ ىديس ىخأ ناكو هفنأ نود نم هبلق ىلع رطخ
 ناسنإ لك نيعلا ضايب نم كلذ فرعي انناوخإ ضعب ناكو ناسنإلا مف ريودت

 تاروع ىلع عالطالا وهو ةسيسد هيف نكل سيفن ملعوهو هللا هملع امردق ىلع
 نيذلا هدالوأو هتذمالت نع الإ هنع-هيجحي نأ هللا لأسي نأ دبعلل ىغبنيف دابعلا
 ةاراجملا ملع اهنمو اهنع مهتيقرتو مهبويع ةاوادمو مهتيبرت لجأل هرجح تحت
 طاسيبو كلملا دونجو مكحلا ديبع ماقموه ىذلا زيزعلا ىسركلا ىدي نيب ناديملاو

 دمع ةرضح ملع اهنمو لدعلاو ةردقلا ءاول زكرمو رهقلا ناطلسو ةزعلا قدارس

 كلملا هجو ةآرم ملع اهنمو ىتوربجلا زعلا عامج ملع اهنمو لوحلاو ةوقلا
 لزن اذإ سدقلا حور نأ ملعي هنمو ةيقلخلاو ةيهلإلا تالزنتلا ملع اهنمو توكلملاو
 ميركلا شرعلا رهاظ وهو هنطاب ىلإ ةايحلا حور لزن ميظعلا شرعلا رهاظ ىلإ
 وه ةايحلا حور لزنو زيزعلا ىلجتلا باجح وهو ةايحلا حورو ةمحرلا كلف وه ىذلا
 ىناوضرلا سدقملاو ىنامحرلا ىوتسملا ىلإ ىنابرلا لوزن وهو ةايحلا باجح لزن
 ءايشألا هقلخ لبق ايوتسم كلزي مل لب ىوتسا ةكرح نع الو لزن ةلقن نع سيلو
 ةزعلاو رهقلا لوزن لوزنلا اذهف ءاملا ىلع هشرعو ةيضقألا ىضقو قلخلا قلخ مث
 ةخفن ناك اذإف ىندأ رارقو ايندراد هل وه امنإ هملاع رقتسا رارق رادو ماقم لكو
 . ىقتري لكف ىكذأو ىدجأ تانحورتو الع تاماقم ىلإ ىلعألا الملا لقتنا قعصلا

 ىلإ قح خزرب هل نوكيف قلخ هنمو دجو هنع ىذلا كلفلأ وهو قوف وه ام ىلإ
 ةفيلخلا ىقترا ةيمامتلا ةداعإلا تناك اذإف قدصلا ةملكلا مامتو ثعبلا ةخفن نيح

 نع مامإ لكو هتفالخ نع ةفيلخ لك علخناو هتكلمم ماقمو هرارق راد ىلإ قحلا

 . :7١ ةيأ نمحرلا ةروس )((

 . 75: ةيآ نمحرلا ةروس )١(
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 ةمصعلاو ةمحرلا ءاول بحاص وه ىذلا ىلعألا كلملل اكلم داعو هتمامإ ةبترم

 بيرغ ملع اذهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا دمحم اضرلاو ةمظعلاو
 الإ نامزلا رخآ عقي ال هنأو ماسجألل خسملا تارضح ملع اهنمو برغأ هب ملاعلاو
 مهرهاوظ نود طقف مهنطاوب ىف خسملا عقيف مهريغ امأو نيقفانملاو دوهيلا ىف
 اهنمو مهسوفن تافص نم كلذ وحنو بالك وأ ريزانخو بائذ بولق مهبولق خسمتف
 لوخد ملعي هنمو ةقباسلا عئارشلا عيمجل كلف اهنأو ةيدمحملا ةعيرشلا عاستا ملع

 هتثعب هغلب نم هتمأ ىف لخد امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم نيد ىف نجلا
 .('!مهحجرف سانلاب ركب ىجأ نزو هنمو لاجرلا نزو ملع اهنمو للملا لهأ نم
 نمرخآلا نع رهوج لك ديزي امبو تابنلاو دامجلا نيب ةلضافملا ملع اهنمو
 دامج وهو .("لهللا نيمي دوسألا رجحلا لعج ةمكح ملعي هنمو نامثألاو طيرارقلا

 سانجألا ءالؤه ىف ةنجلا نايرس ملع اهنمو ناسنإ وهو نوعرفل كلذ لعجي ملو
 اهنمو ةايحلا نيع ةفرعم ملع اهنمو هتقيقحو توملا ملع اهنمو مهيف رانلا نايرسو

 نع نوكي امنإ توملاب سوفنلا ىلع هدورو نأ ملعي هنمو ليئارزنع ةرضح ملع
 عامتجا نع الإ نوكي ال قيرفتلا نأ امك ىح ىلع الإ دري ال توملا ذإ ةقباس ةايح

 لهجلا هلخدي ةرثكلاب دحاولا نأ ملعي هنمو ةرثكلاو ةدحولا ةرضح ملع اهنمو

 ىذلا مسجلا اذه عم الإ هسفن لقعي ال حورلا نأ كلذو هل ةدوهشم ةرثكلا ذإ هسفنب

 مسقنم ريغ هسفن ىف هنوك عم هدحو طق هسفن دهشي ملو ةرثكلاو مكلا لحم وه

 ةيدحألا تاذلا ةرضح ملع اهنمو هعم مسجلا اذه دوجوب الإ هتيناسنإ فرعت الو

 هيوهار نب قاحسإ هاور ركب ىبأ ناميإ حجرل سانلا ناميإب ركب ىبأ ناميإ نزوول ثيدح )١(
 ىلاعت هللا ىضر -رمع ىلع فوقوم وهف - هلوق نم رمع نع حيحص دنسب بعشلا ىف ىقهيبلاو
 ١754 ص ىنابيشلا عبيدلا نبال ثيدحلا نم سانلا ةنسلأ ىلع رودي امف ثيبخلا نم بيطلا زييمت هنع

 8115 مقرب هفنصم ىف قازرلا دبعو 1808و 7801 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا ىور (1)
 ىنعي نكرلا لوقي سابع نبا عمس هنأ ثدحي دابع نب دمحم عمس هنأ ديزي نب ميهاربإ نع ظفلب
 ءافولاو ربلاب هملتسا نمل دهشي هاخأ لجرلا ةحفاصم هقلخ اهب حفاصي ضرألا ىف هللا نيمي رجحلا
 ىنابلألا لاق هايإ هاطعأ الإ اريخ ىلاعت هللا لأسي ملسم دبع هب ىذاحام هديب سابع نبا سفن ىذلاو

0 ٠. 
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 ال ديحوتلا نأ ملعي هنمو ديحوتلا ملع اهنمو ادبأ رشبل ملعت نأ حصت 3 الف ىه امأو

 لكل عدرلاو رجزلا ملع اهنمو بتارملاب الإ هل قلعت ال هنأل ادبأ اقوذ نوكي نأ حصي
 الو قحلا تاذ ةفرعم ةيفوصلا نم ىعدي ىذلاك بتارملا نم هقوف ام:ىعدا نم
 . رمألا نأ ملعي كانهف ةرخآلا رادلا ىف الإ هب ملاع هنأ معز امب هلهج هل فشكني
 0 نوبستحي اونوكي مل ام هللا نَم مهل ادبو ) هدقتعي ناك ام فالخ ىلع

 بحاص نوكي نم سانلا نم نأ ملعي هنمو باذعلا لهأ فانصأ ملع اهنمو
 اهنمو هيلع هب معنأ ام ىلع ركشلا مدع باذعو ىغبني ال امبركفلا باذع نيباذع
 ْ دراوم ميلستلاب ايم نوكي ىتح لاجرلا غلبم غلبي ال صخشلا نأو ميلستلا ملغ

 .. هيلع دري أم لك ىف ءاضقلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبسم هللو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . 4 ::ةيآرمزلا ةروس )0



 ما

 ماعنألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو .

 مهفشك فلتخا دق فشكلا لهأ نإف هتداعإ ةيفيكو هتداعإو قلخلا ءدب ملع

 رمألا نع ةدرجملا ةدارإلا ةرضح ملع اهنمو رظنلا لهأ كلذكو هتيفيك قيقحت ىف .
 هللا نع ةيورملا رابخالاو فحصلاو بتكلا نم هريغ ىلع نآرقلا فرش ملع اهنمو
 ىآرئاس ىلع ىسركلا ةيآ ةدايس هجو ملعي هنمو هللا مالك هلك كلذ نأ عم ىلاعت

 ةروسو نآرقلا فصن لدعت اهنوكب تلزلز اذإو .(')ةيبلقلاب سيو .(')نآرقلا
 له ليضفتلا اذه عجري اذاملو كلذ ريغو .(')نآرقلا عير لدعت اهنوكب نورفاكلا
 فيلكتلا نطاوم ريغ ىف ءالتبالا ملع اهنمو ليلدلا ىف رظنلا وأ لولدملاوأ ليلدلل
 ةملكلا بوجول لماشلا بوجولا ملع اهنمو ةيهلإلا نيواودلا ملع اهنمو هتمكح امو

 ثبع الو لطاب ملاعلا ىف سيل هنأو قحلا ةرضح ملع اهنمو لدبتت ال ىتلا ةيهلإلا
 ملعي هنمو ماكحألا للع ملع اهنمو لطابلاو قحلا نم هيف امب هلك قحوه لب
 ىف اهليجعتو سانلا رثكأ قح ىف ةرخآلا رادلا ىلإ تابوقعلا ضعب هللا ريخأت ةمكح
 فاضملاو ىلاعت هللا ىلإ فاضملا ركذلا ملع اهنمو سيفن ملع وهو مهضعب قح
 رسلا ملع اهنمو .(“7( ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ نم ) وحن ىف دابعلا ىلإ

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع لاق ١7٠" مقرب نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىف مكاحلا ىور )١(
 دانسإلا حيحص ثيدح اذه ىسركلا ةيآ نآرقلا ىآ ةديس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 30 ش ٠ ا .هاجرخي ملو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سنأ نع لاق "417 مقرب هننس ىف ىمرادلا ىور (1)
 نوراه هدنس ىف تارم رشع نآرقلا أرق امنأكف اهأرق نم سي نآرقلا بلق نإو ابلق ءىش لكل نإ
 . عوضوم ىنابلألا لاق لوهجم خيش دمحم وبأ
 نبا نع لاق 1814 مقري هننس ىف ىذمرتلا ىورو 1014 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا ىور (5)
 دحأ هللاوه لقو نآرقلا فصن لدعت تلزاز اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع
 الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه ىسيع بأ لاق نآرقلا عبر لدعت نورفاكلا اهيأ اي لقو نآرقلا ثلث لدعت
 . ةريغملا نب نامي ثيدح نم
 نع ظفلب 714174 مقرب هفنصم ىف ةبيش ىبأ نباو 8576 مقرب هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور (4)

 هتركذ هسفن ىف ىنركذ نم لاق هبر نع ثدحي اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ
 .حيحص ىنابلألا لاق رثكأو مهنم بيطأ الم ىف هتركذ سانلا نم الم ىف ىنركذ نمو ىسفن ىف



 5 فوض

 هنوك ةمكح ملعي هنمو مادقألا اهف لزت هتارضحو برقلا ملع اهنمو رهجلاو
 الولو اديلقت الإ فرعي الو كردي ال برقلا كلذ عمو ديرولا لبح نم برقأ ىلاعت
 وهو ربكألا عمجلا ةرضح ملع اهنمو لقع هيلع لد ام هسفن نع ىلاعت هرابخإ
 نأ امك ملاعلا ىف ةقيقخ لك عمجي ملاعلا ىف رهوج لك نأ ملعي هنمو فيرش ملع

 ىلاعت قحلا لاؤس ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسألا عيمجب ىمسم ىهلإ مسا لك
 مولع نيب زييمتلا ملع اهنمو مهلأسي مسا ىأبو ءايقشألا بتارم نع ءادعسلا هدابع
 ىلإو : ىلاعت هللا ىلإ لمعلا ةبسن هجو ملعي هنمو قوذلا ملع اهنمو اهريغو راكفألا
 عقي ال هل لعف ال نمل لعفلاب فيلكتلاو لاعفألاب دبعلا فلك دق ىلاعت هللا نإف دبعلا
 ذِإ لمعي ال دبعلا نأ ملعي ىلاعت وهو لمعا دبعلل لوقي ذئنيح هنأكو ميلع ميكح نم
 لمعلا ىف ةبسن هل نأ الولف دبعلل لمعلاب ىهلإلا رمألا تبث دقو ةلقتسم هل ةردق ال
 نإف هحراوج نم لعفلا روهظ ىه ةبسنلاو هب نيعتسي نأ هنم بلط الو هب هرمأ ام
 ريثأت ال لمعلا روهظ ىف قلعت دبعللف لقعلا ىف لاحم دسج ريغ ىف لعفلا روهظ
 ةلماع دبعلا نوك حص هبو حوضولا ةياغ ىف ىضرم قيرط اذهو هدوجو ىف
 باتك ىف هدجت ال كنإف لحملا اذه لمأتف ةدوهشم ةققحم ةيسن اهنإف العافو

 معنلا ىلع ركشلا لثم هير دبعلا ةازاجم قلطملاف ديقملاو قلطملا ءازجلا ملع اهنمو
 ىهد ةازاجملاو دبعلا نم ركشلا هيلع عقو اميف ديزملا لثم دبعلا هللا ةازاجمو

 اوُقوَأَو :٠ ىلاعت لاق فيلكت رادب تسيل اهنإف ةرخآلا رادلا ىف دبعلا هللا ءازج

 ىف ١16(. مكداهعب فوأ) ايندلا وهو فيلكتلا نطوم ىف ىأ(' ١4 يدهعب
 ' اهب ققمت ققمت نمو قوذلا تامدقم ىهو حئاوللا ملع اهنمو ىرخأو ايند اعم نيرادلا

 مدلا نع ىلولا افع اذإ لهو وفعلا تارضح ملع اهنمو نايسنلاو ةلفغلا نم نمأ
 قحلا بحاص اهلبق اذإ نيدلا ىف ةلاوحلا لثم وه مأ ةمايقلا موي لوتقملا قح طقسي
 نيدلا بحاص اضر دعب هيلإ عوجرملا رسغأ نإ لوألا ىلع عوجر هل قبي مل
 ام نيبو ةمارك اهنم نوكي ام نيب دئاوعلا قرخ نيب قرفلا ملع اهنمو ؟ ةلاوحلاب
 ريغ بحي نأ ناسنإلا ىلع تبجرأ ىتلا بابسألا ملع اهنمو اجاردتسا اهنم نوكي

 : ةيآ ةرقبلا ةروس )1(
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 هتلمجب ىلاعت هللا دنع ملاعلا بتارم ملع اهنمؤ ماودلا ىلع نسحملا وه هللاو هللا

 نم قلخ نم لهو ال مأ اهلجأ نم هميظعت نيعتي هللا دنع ةبترم هل مدعلا لهو
 ميظعدلا لهو ال مأ هللا دنع ةبترم هل نوكي مهيلع بوضغملا نم ءاقشلا لهأ

 ملاعلا ىلاعت هللا ميظعت ببس اموال .مأ هب دعسي ثيحب مظعملا ىف رثأ هل ىهلإلا ْ
 هنمو معنلا انيلع ىلاعت قحلا ريرقت ملع اهنمو رباكألا رباكأب صاخ عساو ملع وهو
 مكحب هللا ىلإ تامومذملا ةفاضإ بادآ ملع اهنمو ديبعلا بدأ ءوسل كلذ نأ ملعي

 لعافلا وه ىلاعت قحلا نأ عم لامعألا ىلع ةازاجملا ملع اهنمورمألا ال ةدارإلا
 كولملاب صاخ وهو تاركنملا ةلازإ بادآ ماع اهنمو ناوكألا ةراتس فلخ نم
 ذيفنت ىلع ةاصعلا ردقي الو ةاصعلا ىف بيدأتلا نوذفني نيذلا رباكألاو ءارمألاو
 مهل ىغبني الف نوئفاكتملا سانلا امأو داسفلا عوقو عنتمي كلذب نإف مهيف مهبضغ

 مهنطاوبي تاركنملا نوريغيف لاوحألا بابرأ امأو ةمحرو فطلب ناسللاب راكنإلا الإ
 الثم رمخلا ةرج ىلإ هنطابب مهدحأ هجوتيف ةكرح مهحراوج ىلع رهظي الو
 اهنمو سيفن باتكوهو رردلاو رهاوجلا باتك ىف كلذ انحضوا دقو اهسفنب رسكنتف

 ةيؤرب دحاو نأ ىف اهنم مجن لك ىف اهترثك ىلع موجنلا ىف ىلجتلا مولع ملع
 وهو عوبتملاو عباتلا ىلجت ةرضح ملع اهنمو تايلجتلا لخادت ملع اهنمو ةدحاو

 لجت لك سيل هنأ ملعي هنمو تايلجتلا ىف ميعنلا بتارم ملع اهنمو فيرش ملع
 ملع اهنمو ةبحملا طورشب اوفو نيذلا نيقاتشملا نيبحملل عقي امنإو ميعنلا هب عقي
 ابيغ ناك امو ابيغ ةداهش ناك ام عجريف بيغلا ملاع ىف ةداهشلا ملاع نوطب

 حاورألا الإ ةمايقلا موي رشحي ال هلوق ىف فشكلا لهأ ضعب لز هنمو ةداهش

 نوديري امك روصلا ىف لوحتت احاورأ هفشك قيرط نم ىأر نيح داسجألا نود
 نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنتب ىمسملا انباتك ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 ملع اهنمو ملع فالآ ةرشع وحن ىلع ىوتحي باتك وهو ءايلوألا مولع رحب
 اهلرشلاو تاذلاب ةريخ اهنأو سفنلا فرش ملعي هنمو ةسخلاو فرشلا بتارم
 جلي ىنعي . ('7(ةجاجل رشلاو ةداع ريخلا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ضراع

 )١( مقرب ءافخلا فشك ىف ىنولجعلا هركذ ١754 ىناربطلاو هجام نبا هاور لاق لوألا ءزجلا ىف -
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 هلوق امأو اهل ضراعرشلاو اهعبطو اهتاداع نم ريخلا لعجف نيرقلا هب اهيلع
 ىلاعت هللا ةياكح وهف .(56 ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ١ فسوي نع ةياكح ىلاعت

 هروغ ملع وهو رخآ ليلد ىلإ جاتحيف عقاو ريغوأ اعقاو هنوك امأو فسوي لوق نع
 تاضماغ ملع اهنمو قشعلا ملع اهنمو قوشلا ملع اهنمو دجولا ملع اهنمو ديعب

 ليصفتلا ىلع اهلهأ لاوحأو منهج ملع اهنمو سيلبإ ةرضح ملع اهنمو لئاسملا
 نامزلا ردص ملع اهنمو ايندلا ماكحأ بتارم ملع اهنمو رارسألا تايفخ ملع اهنمو
 اهنمو اهب طاحي ال هنأو تاذلا ةدهاشم بادآ ملع اهنمو ىربكلا خزاربلا ملع اهنمو
 اهنمو دئاقعلاك نطاوبلاب ةقلعتملا لاوحألا ملع اهنمو ةايحلا ملع اهنمو سافنألا ملع

 رهاوج ملع اهنمو قوذلا نيبو هنيب قرفلاو برشلا ملع اهنمو ىنوكلا حاكنلا ملع
 رباكألا قرطي هنأ ملع هب قلعت نمو باجحلا ةرضح ملع اهنمو هرردو نآرقلا
 ملعي هنمو لهجلا تارضح ملع اهنمو قلقلا ةدش نم نيكستلا ىلإ نوجاتحي ىتج
 بادآلا نم بدأ ىلإ ناسنإلا ىدتها ام ىهلإلا مالعإلا الولو ناسنإلا مزال نم هنأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 فارعألا ةروس مولع نم ةكدرابملا ةولخلا هجتنت امم

 ملع اهنمو ةرخآلا رادلا ىف مهبتارمو ملاعلا ىف ةكئالملا تاماقم ملع

 . نم لابجلا لهو صوصخملا ددعلا اذه ىلع تدجو ءىش ىألو عبسلا ىضارألا
 رئاس طورش ملع اهنمو ؟ ال مأ ىهلإلا ملاعلا ىف مكح هل لهو ؟ ال مأ ضرألا
 مالكلا بادآ ملع اهنمو نيملسملاب ةصاخلا بويغلا ملع اهنمو ةيناميإلا تادلوملا

 اريخ هب هللا دري نمو هيف مهضعب داز اعوفرم ةيواعم نع نورخآو ميعنوبأو ريبكلا مجعملا ىف -
 مؤشب رضملا ءىشلا ىف ةعجارملا ىف لمعتسي امرثكأ جاجللاو نسح ىنابلألا لاقو نيدلا ىف ههقفي
 . اجوجل هلعاف ىمسيو ةبقاع ربدت ريغب عبطلا

 هال: ةيأ فسوي ةروس )١(



 للك

 ؟ ال مأ هللا مسالا هب فصتي ىذلا وه نمحرلا مسالا هب فصتا ىذلا مالكلا لهو

 قلعت الو اهب اوءاج ىتلا لسرلا تافيرعت تارضح ملع اهنمو سيفن دهشم وهو
 :ردقلا رس هنم هل فشكني هيف لخادلاو سوقلاب ىمرلا ملع اهنمو ماكحألاب اهل

 نم وهو زاجعإلا ملع اهنمو هلصأ عجري اذاملو قئالخلا ىف همكحت فيك دهاشيو .'
 نأ ناسنإلل نأ ملعي هنمو ىهنلاو رمألاب عيرشتلا تارضح ملع اهنمو مولعلا هكفأ
 ام لثم هلرفغوأ بقوع هسفن هب مزلأ ام فلاخ نإ هنأو هريغ نود هسفنل عرشي
 عيرشتلا بحاصل لهو كلذ هل حص ةرضح ىأ نم ماعي هنمو عراشلا مكح وه

 بعض ملع وهو؟ ةروجحملا ءايبنألا ةوبن ريغ ةصاخ ةوبن ىهوأ ةوبنلا ىف قوذ .

 نامزلا ىط ملع اهنمو ةمايقلا تارضح تاياهن ملع اهنمو ءاملعلا ىلع روصتلا
 لثم ؟هبحاصب رفك لك ىهتني نيأو رفكلا ليصافتو معنلا نارفك بابسأ ملع اهنمو
 لكلا نود لجو زع هللا لزنأ ام ضعبب رفاكلاو ةالصلا كراتو .('!قبآلا رفك
 تاهجوت نيبو تاومسلا نيب هلوقي امو تاومسلارمأو ضرألا تاوقأ ملع اهنمو
 لهو ةعاس تيمس ملو ةعاسلا لاوحأ ملع اهنمو نيجوز لك نيبو نوكلاو قحلا
 اهل ةعاسلا لهو ؟ ال مأ ةعاسلا مسا نم موهفملا ىنعملا اذهب ناسل لك ىف ىه

 روط نع ةجراخلا تاماقملا ملع اهنمو ؟ ال مأزييمتو رصبو عمسو كاردإ ةروص
 ءايلوألاو ءايبنألا لقعم اهنأ وأ اركفم هنوك نم هكاردإب لقتسي ام ثيح نم لقعلا
 وه لب هدنع فقي دح لقعللف هانركذ ام ثيح نم ال الئاق هنوك نمرمألا اذه لبقي
 ةرضح ملع اهنمو قالطإلا ىلع رداقلاوهو هناحبس هل دح الف دودحلا فلاخ

 نمف ضحملا لدعلا الإ مت امو ردص ىهلإ مسا ةرضح ىأ نمو ملاعلا ىف روجلا
 ملع اهنمو هيلع لدي مسا ىأو دجو ىتح هب ةطبترم ةقيقح ىأو روجلا اذه نيأ
 ملعلا ظفح مهب نيذلا لاجرلاب هللا باهذ ةمكح ملعي هنمو قولخم لك ىف باهذلا

 ةيعيبطلا ماسجألاو حاورألا فلآت نع دلوت ام مكح ملعي هنمو دلاوتلا ملع اهنمو
 توملا لهو ؟ ال مأ امهنيب دلوتي امل حاكنلا ىف لعبلل ةجوزلاك حورلل مكحلا لهو
 اهجوز نم تناك ةأرملا تتام اذإ ) لاق ءاملعلا ضعب نإف ؟ نئابوأ ئعجر قالط

 )١( ج تافيرعتلا .. ادصق هكلام نمرفي ىذلا كولمملاوه قبلا ١ / 7١.
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 امك اهلسغيو اهيلإ رظني نأ هلف ةيقاب ةجوزلا ةمرح نإ ) نورخآ لاقو ( ةيبنجألاك
 نم ماسجألا هذه نايعأ ىلإ درت حاورألا نإف ايعجر ناك نإف ( اهتايح ىف ناك
 فلتخيو اهيلإ درت دقف انئاب ناكو ايعجر نكي مل نإو ثعبلا ىف اهرهاوج ثيح
 باذعلا لهألو نسحأو ىفصأ ميعنلا لهأل رخأ ماسجأ اهل أشنف درت دقو فيلأتلا

 نمو نوقطني نيأ نمو لافطألا مالك ةرضح ملع اهنمو سيفن ملع وهو سكعلاب
 جيرجو فسوي ىبصو دهملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع مالك لثم مهقطني

 نيدلا ىيحم خيشلا ركذو تيمشتلاب اهنطب ىف وهو اهباجأف همأ تسطع ىذلاكو
 نيلوحلا نود اميف عضرت ىهو هل اتنب لأس هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرعلا نبا

 بجي حيصف مالكب تنبلا تلاقف هيلع بجي اذام لزني ملو هتأرما عماج لجر نع
 نم اهتيؤر ىعدي نم قدص تامالعو مولعلا حاورأ ةيؤر ملع اهنمو لسغلا هيلع
 وهو نجلا وأ ةكئالملا ىأر هنأ ليختيف تالايخ هل تماق امير صخشلا نإف هبذك
 همهو ىف ةجراخ هيلع لايخلا ناطلس ةوقل هل تماق هلايخ ىف ةلثمأ الإ ىأر ام

 سيل ىئرملا كلذو اناجوأ اكلم ىأر هنأ مكحلا ىف ئطخم هآر اميف قداص رهف
 لوقت امك لاعفألا ىفرثأ اهل لهو ةثدحملا ةئيشملا ملع اهنمو ناج الو كلمب
 ةروسلا مولع ىف هنايبرم امك الصأ هلرثأ ال وأ بسكلاب هنع نوربعيو ةرعاشألا

 ريغوأ اهمكح ذفنت دق ةئيشملا نوكل قحلا رهاظم نم رهظم كلذ لهو ؟اهلبق

 مولعلا نم رانلا لهأل لصحي ام ملع اهنمو سيفن ملع وهو ؟ةرصاق نوكتف رهظم
 نم ملعت ال ىتلا رارسآلا نم ةعيبطلا ملاع هيطعي ام ملع اهنمو رانلا اولخد اذإ

 ملع وهو لقنلا قيرط نم ال صاخلا هجولا نم ةيهلإلا ماكحألا ملع اهنمو ةريغ
 ' ىلاعألا قاحلإ ملع اهنمو ةيهلإلا لاعفألا ديحوت ملع اهنمو ربكألا ثراولاب صاخ
 ايندلا ىف ةيونعملاو ةسوسحملا نيزاوملا للع ملع اهنمو ةصاخ بسن نم لفاسألاب
 نم مهلزانم ىف سانلا لوزن نيبو ايندلا نيب ىذلا خزربلا ملع اهنمو ةرخآلاو
 ءادعسلا لزانم ملع اهنمو خزربلا اذه ىف مولعلا نم دبعلل هحنمي اذامو رانلاو ةنجلا
 نأ ىغبني ال ىذلا فصولا ملع اهنمو ىنوكلا (')مالطصالا ملع اهنمو ءايقشألاو

 )١( حاحصلا راتخم لاصنتسالا مالطصالا ج١64/1١ .
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 تقميو ايندلا ىف هركت ىتلا لاوحألا ملع اهنمو ظوفحم ىلووأ ىبن هب فصوي

 بويغلا زاربإ ملع اهنمو هنيعب لعفلا كلذ ةهج نم ةرخآلا ىف بوبحم وهو اهلعاف
 قحلا فاصتاو عجرت اذاملو تسلا تاهجلا ةرضح ملع اهنمو بجحلا فلخ نم

 ال ةمايقلا موي ىلجتلا نإف ةهج ةيقوف ال ةبترو ىلجت ةيقوف ىهو ةيقوفلاب ىلاعت .
 هلثمك سيل > ىف امئاد ىلجتم هسفن ىف ىلاعت وهو دييقت باجح ىف الإ نوكي
 ملعلا دوجو عم ناميإلا ىفن ةحص ملعي هنمو ىفنلا ملع اهنمو مهفاف . 1714 ءيش
 نأ ملعي اهنمو افرعو ةغلرئاشبلا ملع اهنمو ققحملا دنع مولعلا بعصأ نم وهو
 -”اهنمو طقف ريخلاب ةصوصخم تناك نإو رهاظلا ىف ءادعسلاب صتخت ال ىرشبلا

 ؟ نامزلا ىقبي اذامبو ؟ نامزلا نيعوهوأ ىنامز دبألا لهو دبألا ةرضح ملع
 هب ءاقبل افرظ ىنعم وهف ريغلا كلذ هل نوكي ؟ هريغب ىقبيوأ هسفنب ىقبي له
 . ىنيع ىقيقح دوجو وه سيل مهوتمرمأ وهو هماودو

 ..ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع بادآ هذهف

 لافنألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 نإفركفلا ىلع ركذلا فرش هوجو ملع اهنمو نابكرلاو بكارملا ملع
 تبثأ ىلاعت هنأ عم ركفلاب هسفن فصو اموركذلاب هسفن فصو ىلاعت قحلا

 بادآلا نم اهل امو ىلاعت هلل ةصاخلا ةيدوبعلا بادآ ملع اهنمو لصحي اذامبو

 ةرضح ملع اهنمو ربانملا ةرضح ملع اهنمو قاقرلا ملع اهنمو شورعلا ملع اهنمو

 ملع اهنمو بتارملا ةرضح ملع اهنمو ىساركلا ةرضح ملع اهنمو ةرسالا
 هب فاطي اذاملو نيفئاطلاو تيبلاب فاوطلا بادآ ملع اهنمو ةيسدقألا تالالظلا

 ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا ةرضحلا لهأب صاخ سيفن ملع وهو فاطي اذامبو
 ملع اهنمو ءاقللاو ءاقلإلا ملع اهنمو ةيخزربلا حاورالا ملع اهنمو ةيولعلا حاورالا

 . ١١ مقر ةيأ ىروشلا ةروس )١(
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 رباكألاب صاخ وهو ظوفحملا حوللا روطس ةيفيك ملع هب ققحت نمو ةباتكلا
 تامالع ملع اهنمو امهبارضأو ىرتستلا هللا دبع نب لهسو نيدلا ىيحم خيشلاك
 ىلع ةعاسلا مايق ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةذعب نم ةعاسلا
 ملع هب ققحت نمو ةحاسملا ملعاهنمو اهلوصأ ىلإ ءايشألا در ملع اهنمو ليصفنتلا
 دنع ىهلإ فصوب سيلو عوشخلا تارضح ملع اهنمو هقمعو هضرعو ملاعلا لوط
 دحاو ىقب تفتنا اذإو ةدوهشملا ةيونثلا ىفني ديحوتلا نأل ديجوتلا لهأ نم رباكألا
 لضفأ ىخأ ريغ اقئاذ هل تيأر ام ملع اذهو هسفنل عوشخلاب فصتي ال دحاولاو
 هاجت رصمب لزانلا .(') ىمورلا دمحأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلاو هللا همحر نيدلا
 00 . هنع ىلاعت هللا ىضر .('7سايقملا عماج

 . ملعأ ىلاعت هللا ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 (ةبوتلا) ةءارب ةروس مولع نم ةكرابمل ةولخلا هجتنت اممو

 ملاعلا زجع ملعي هنمو زجعلا ملع اهنمو هب قلختلاو نوكلاب قفرلا ملع

 ةمحرو رتسلا ملع اهنمو هفعض هل رهظيف قلخلل هكاردإ نكمي ال ام كاردإ نع
 بجحلا ملع اهنمو تاقبطملا بجحلاو تارقتسملا كالفألا ملع اهنمو صاصتخالا
 نوطبلا تاماقم ملع اهنمو ةرهاظلا كالفألا نيب لصولا ىه ىتلا تاينطابلا

 ملعبو اهتاعدوتسم ملعب ىلاعت هلل رثأتسا ىتلا ىهو نيوكتلاو تالزنتلا تاقرطو
 .. ام ملع نع زجع دق لكو اهتارقتسم ىلإ اهنع تايبيغلا تالزنتلا تاقرط ةدهاشم
 صتخي ىلاعت هنإف هترضح لهأ نم ادحأ كلذب ىلاعت هللا صتخي نأ الإ هقوف

 ناكو ةئس " هتبحص ىنارعشلا لوقي رصمب ميقملا ىمورلا دمحأ لماكلا ققحملا خيشلا )١(
 امئاص همايأ بلاغ ناك ةلزعلا ريثكو ةمهلا ىلع تمسلا نسح ناكو تاضايرلاو تادهاجملاريثك
 تاقبطلا .. ةئامعستو فين ةنس تام .. ةبيبز وأ ةرمت ريغ موي لك لكأي ال اموي نيعبرأ لظ امبرو
 . 66/1ج ىربكلا

 نيدلا رخف نب دمحم نيدلاردب ريبكلا ريمألا هانب طاطسفلا ةريزج نم لينلا سايقم راوجب عماج (1)

 4١/1١8١ج ةياهنلاو ةيادبلا .. ىنامكرتلا نب ىسييع
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 قرفلاب قترلا قتف ملع اهنمو ةينادرفلا تارضح ملع اهنمو ءاشي نم هتمحرب
 هنم كلذ لك لهأ قلخ ىلاعت هنإف قلخلا نم قلخلا قلخو قحلاب لصولا لصفو
 قلخ تلق تئش نإو كش الب هقوفام رهاظ وهو هنطاب نمو هرون نم باوج لكو
 ةوق ىلإ جاتحي ملع وهو هيف ىذلا نطاب وهو هقوف ىذلا كلفلا رهاظ نم كلذ لك ٠
 املو هللا نود نم ابابرأ تاقولخملا تذختا اهلجأل ىتلا بابسألا ملع اهنمو دادعتسا
 هللا عم ابابرأ اهوذختا امنإ مهو. )١( « هللا نود نْم ابابرأ> : : ىلاعت هللا لاق

 لع“ ناك نو قمل رايإ تح مني هنمو راثيإلا ملع اهنمو هللا ىلإ مهبرقتل

 نم ةخفنلا ن أ ملعي هنمو خفنلا ملع اهنمو لمأتف هيلع رشؤت نم ىلاعت هللا الإ
 لاعتشالا ناك امل ملعت هنمورثألا ىف وهامنإ فالتخالاو ةدحتم ليفارسإ

 هتفاطلل لاعتشالل برقأ ءاوهلاو جارسلا هب ئفطي هنأ عم خفنلاب رانلا ىف
 نم هيلع ىودحت امو ةرخآلا لاوحأ ملع اهنمو نيفيثكلا محفلاو شيشحلا نم
 وأ هللا ىذأ نمف اهئازج نيعورادلا هذه لامعأ نيع ةقيقح ىهو دئادشلا
 ' وأ خزربلا ىفوأ ايندلا ىف ىذألا لوصح نم هل دبالف قلخلا نم ادحأ وأ ةكئالملا

 ايندلا ىف هللا هاضرأ قلخلاو هللا ىضرأ نمو هنع هللا وفعي دقو ةرخآلا ىف
 ارورس هيلع هللا لخدأ دحأ ىلع ارورس لخدأ نمو ةمايقلا مويو خزربلا ىفو
 مهنود اميف نورثؤي اوناك املورباكألل تاضراعملا ملع اهنمو هلمعردقب

 نيورمع خيشلا"اروصنم نب جالحلا ضراع املو نود ال نأ ٍمهدهشمو

 ىسرافلا جالحلاب فورمملا ثيغس وب اقير لل دبع بأ ىمحُم نيروصنم نب نيمملا )0
 رتستب نيسحلا أشن ايسوجم ىمحم هدج ناكو سراف دالبب ةنيدم ءاضيبلاو ىفوصلا ىواضيبلا
 نب ورمع بحصو ىرونلا نيسحلا ابأو دينجلا دادغبب بحصو ىرتستلا هللا دبع نب لهس بحصف
 نب دمحمو ءاطع نب سابعلاوبأ هلاح ححصي ناكو ةدهاجملاورافسألاو لاحرتلا رثكأو ىكملا نامثع
 نم ىرتس امل ءاملعلاو خياشملاو ةيفوصلا رئاس هنم أربتو ىذابآ رصنلا مساقلاوبأ ميهاربإو فيفخ
 ناكو ةذوعشلا ىلإو ةقدنزلا ىلإ هبسن نم مهنمؤ لولحلا ىلإ هبسن نم مهنمو هقورمو هتريس ءوس
 ىلإ اطساو لخد هنأل جالحلا هل ليق امنإ ىملسلا لاقو ريحملا ةرصبلابو ملطصملا هنّومسي موق دادغبب
 لك دجو عجر املف كنيعأ ىتح تنأ بهذا لاقف ىتعنصب لوغشم انأ لاقف لغش ىف هثعبو جالح
 - ضبق لمج ىلع اروهشم دادغب جالحلل لخدأ ةئم ثالثو ىدحإ ةنس ىفو اجولحم هدنع نطقلا
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 هب ىزوج امو جالحلا نم عقو ام نولوقي سانلا ناك هيلع اعدو .(') ىكملا نامثع
 لج ىرابلا مالك عجري اذاملو عوجرلا ةرضح ملع اهنمو ورمع خيشلا ةوعدب الإ
 امو ؟هملعلوأ ةصاخ ةبسنوأ هتاذ ىلع ةدئاز ةمئاق ةفصل وأ هقلخل وه له العو

 تارضح ملع اهنمو ىمحلا عينم ميظع ملعوهو ؟ نآرقلا نم زاجعإلا لحم
 ىفو ءامسأ ةثالثلا هذه ىف ترصحنا اذاملو ةلمسبلا اهيلع توتحا ىتلا ءامسألا

 ؟ ةرخآلا رادلا نم اهلحم نيأو فورحلا ىقاب نود ةصوصخملا فورحلا هذه
 ىتأت ام لثم ةمئاق ةروص اهنم فرح لك ىتأيف ةكئالم اهفورح نم قلخي لهو
 مهضعب تاقولخملا ىلست تارضح ملع اهنمو ؟ ال مأ ('!)نارمع لآو ةرقبلا ةروس
 اكلم هسفن ىمس ىلاعت هنوكرس ملعي هنمو ىناعملا ريغو ىناعملا نم ضعب ىلع
 دانجأ مه وأ نولتاقي نملق هقلخو هللا الإ مث امو ادونج اوناك اذإ وأ دودج مهلك هقلخو

 نم هللا دانجأ نيب عقاولا وه امك اضعب مهضعب براحو ةنيز دانجأ اوناك اذإو ةنيز
 تلذ انهو ؟نيرخآلا دانجالا كيلم نمف مهدحا كيلم هللا ناكو دانجألا ءالؤه
 دانجألا ءالؤه مكح نأ كلذ ىف قحلا نأ لوقلا صخلمو سانلا نم ريثك مادقأ

 ءامسألا ىف نإف اهل اعبت اهترضح لهأ عزانتو اهعزانت ىف ةيهلإلا ءامسألا مكح
 . ةيكلملا حاورألا كلذكو فلاخملاو قفاوملاو داضتلاو ةعزانملا

 :ءالسبنلا مالعأ ريس .. ايح بلصف دادغب ىلإ هب ثعبف ىشئارلا ىلإ لمحو سوسلاب هيلع -
 . ١/57ج ىربكلا تاقبطلا .. 3717 -7377/14 ج

 ئودو هتقو ىف موقلا خيش ناكو دينجلاو زارخلا ديعس ابا ىقل ىكملا نامثع نب ورمع هللا دبعوبأ (أ)
 . ىلع ضرف ةبوتلا لوقي هنع هللا ىضر ناكو هريغو ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم نع ثيداحألا
 لك اضيأ لاقو رذع ةبودلا كرت ىف دحأل سيلو ربكوأ بنذلا رغص نيصاعلاو نيبنذملا عيمج

 وأ سنأوأ ءاهب وأ نسح نم كبلق تاضراعم ىف رطخ وأ كركف ىراجم ىف حنس وأ كبلق همهوتام
 ربكأو لجأ وه هلك كلذ فالخب لجو زع هللاف لايخوأ صخشوأ رونوأ حبشوأ لامجوأ ءايض
 .(؟؟9) ةيريشقلا ةلاسرلا (71) ىربكلا تاقبطلا .. 75١ ةنس ىف تام كلذ نم مظعاو

 ىبنلا تعمس لوقي ىبالكلا ناعمس نب ساونلا نأ ظفلب 6٠5 مقرب هحيحص ىق ملسم ىور (؟)
 ةروس همدقت هب نولمعي اوناك نيذلا هلهأو ةمايقلل موي نآرقلأاب ىتؤي لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لاق دعب نهتيسن ام لاثمأ ةثالث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهل برضو نارمع لآو ةرقبلا
 - نع ناجاحت فاوصريط نم ناقرف امهنأك وأ قرش امهنيب ناوادوس ناتلظ وأ ناتمامغ امهنأك
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 ىف تامف بات مث سفن ةئام لتق ىذلا ةصق ىف حيحصلا ىف درو امك

 دانجأ مه نيذلا ةمحرلا ةكئالم هيف تعزانتف اهيلإ اراف جرخ ىتلا ةيرقلا قيرط
 عازنلا لاط املف مقتنملا مسالا دانجأ مه نيذلا باذعلا ةكئالمو ميحرلا مسالا

 ىحوأ ةيهلإلا ءامسألا ةعزو مه نيذلا نيتفئاطلا نيتاه نم هملستي نميف امهنيب
 نيب ام اوساقف اهلهأ نم ناك برقأ امهيأ ىلإف نيتيرقلا نيب ام اوسيق نأ مهيلإ هلل
 ةداعسلاب هل مكحف ةداعسلا ةيرق وحن هردصب لام دق لجرلا اودجوف نيتيرقلا
 باتك ىف كلذ ىلع مالكلا تطسب دقو .(')ةمحرلاو ةداعسلا ةكئالم هتملستو

 لامعألل لهو لامعألاب ةطاخإلا ملع اهنمو نونكملا ردلاب ىمسملا نآرقلاريسفت
 لمع نيع ىهو اهل دوجو ال مأ فلكملا اهب لمعي نأ لبق دوجو ةعورشملا
 مكح ريغ نم اهعناص ىلع ةعنصلا مكحت فيكف هلمع نيع تناك اذإو ؟فلكملا

 ؟مومذملا وأ دومحملا ءانبلا نم اهنم هيلإ بسني امب الإ هيف اهلرثأ ال ذإ بسنلا
 ناك نإ نهترملا نمو نهارلا نمف .() هلمعب نوهرم ناسنإ لك نأ درو دقو
 هللا الإ هللا فرع ام هللاوف هقلخ ىف ىلاعت هللا مكح بجعأ امف نهرلا نيع فلكملا

 هللا هجرخي ام لهو مهيلعرانلا لهأ لاوحأ فدارت ملع اهنمو سيفن ملع وهو
 وأ ديقتي ال ىتج نانتما جارخإ وه له عفاش ةعافش ريغ نمرانلا لهأ نم ىلاعت
 ىلإ نيقثملا رشحن موي : ىلاعت لاق امك ةيهلإلا ءامسألا ةعافش نعوه

 كلذ دنع ناك نم ءىش ىلإ رشي ال هنأ مولعمو .(14 ادسْفو ٍنَمَحّرلا
 مسالا وهو هنم ىقتملا مكح نم فوخلاو ءاقتالا ناك امل هنا هصخلموءىشلا
 هذهرمأا لاثتما مكح ىف نيقتملا ناكف باسحلا عيرسلاو باقعلا ديدفنلا

 مكح مهنع لازو نمحرلا ىلإ ةمايقلا موي ىلاعت هللا مهرشحف ةيهلإلا ءامسألا
 مل نإو ةعافش جورخ نوكي دقف اذه ىلعرمألا ناك نإف رخألا ءامسألا هذه

 نع ضارعإلا ةرضح ملع اهنمو قيقد ملع وهو ةبهو نانتما جورخ وهف نكي

 * . امهبحاص -
 )١( هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت لوبق باب ىف 7751 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور_ .

 ةيآ ميرم ةروس (؟) .ثيدحب سيلو لوق اذه (؟) :88 .
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 ال هدبعو زيحتي الوهو هللا نع دبعلا نم ضارعإلا ةروص امو ىلاعت قحلا

 رئاس نع ناسنإلا هب زيمتي ام ملع اهنمو ىلاعتو هناحبس هكرح نإ الإ كرحتي
 ةفيطلك ال مأ قراعملا ىف نوقولخم ةكئالملا لهو دامجلاو تابنلاو ناويحلا
 وأ مولعلا ءانتقال دجو لهو ناسنإلا ىف ىذلا لقعلا ةرمث ملع اهنمو ؟ ناسنإلا

 هللا ىلص هللا لوسر ملع وهوأ '!ةيمالملا ملع اهنمو ؟ امهل ةصاخوأ ىوهلا عفدل
 خياشملا نمو قيدصلا ركبوبأ ةباحصلا نم هب ققحت نممو ملسو هلآو هيلع
 دوعسلاوباو .('/ىماطسبلا ديزي وبأوأ ')زارخلا ديعس وبأو(')راصقلا نودمح
 . هيلع ماليامب ىفوصلا ىتأي نيح ىفوصلا بهذملل روطت ىدحإ ىه ةينمالملاوأ ةيمالملاو (1)
 مهضعب نع هلوقب ىدرورهسلا هقرع ىفوصلا موهفملا بسح ىتمالملاو ةيماس ضارغأ لجأل
 هقورع تبرشت ىنمالملا نأ وه اذه حرشو لاق مث ارش رمضي الو اريخ رهظي ال ىذلا وه ىتمالملا
 الإ صالخإلا اذه متي الو هلامعأو هلاح ىلع دحا علطي نأ بحي الف قدصلاب ققحو صالخإلا معط
 . ةرخآلا ىف لمعلا باوث ءاضتقا ىف ركفي الأو ء« سانلا نم هل مذلاو حدملا هدنع ىوتسي حبصأ اذإ

 بحص ةيتمالملا بهذم رشتنا هنم روباسين نم راصقلا ةرامع ني دمحأ نب نودمح حلاصوبأ (؟)
 سانلا ىلع ملكتي نأ لجرلل زوجي ىتم ةرم لئسو ةيرجه 77١ ةنس ىف تام ىبشخندلا بارت ابأ

 وهو ةعدب ىف ناسنإ كاله فاخوأ هملع ىف ىلاعت هللا ضئارف نم ضرف ءادأ هيلع نيعت اذإ لاقف
 تاقبطلا كنم اروتسم نوكي نأ بحت ام دحأ ىلع شفت ال اضيأ لاقو اهنم ىلاعت هللا هيجني نأوجري

 . )١9( ةيريشقلا ةلاسرلا )7١( ىربكلا

 رشبو ىرصملا نونلا اذ بحص دادغب نم زارخلا ىسيع نب دمحأ ديعسوبأ وه زارخلا ديعسوبأ (؟)
 لجع ىلاعت هللا نإ همالك نم ءاقبلاو ءانفلا ملع ىف ملكت نم لوأ وه ليقو ىطقسلا ىرسلاو ىفاحلا
 شيعف مهحلاصم نم اولان امبةمعنلا مهنادبأل لجعو هبرق ىلإ لوصولاو هركذب ذذلتلا ءايلوألا حاورأل
 رهاظلا ناساف نطابو رهاظ ناناسل مهلو نييناحورلا شيبع مهبولق شيعو نيينامثجلا شيع مهنادبأ

 ٠ ةقرعملا ىعي نم لجو زم هللا نم سانلا دعبأ لاقو مهحاورأ ىجاني نطابلا ناسلو مهماسجأ ملكي
 ./١/8ج ىربكلا تاقبطلا .. ةيرجه 7174 ةنس ىف ىفوت هدنع مهتقمأ ةراشإ هيلإ مهرثكأو برقلاو
 روهشملا دهازلا ىماطسبلا ديزيوبأ ناشورس نب ىلع نب ىسيع نب مدأ نب ىسيع نب روفيط (؛4)
 ىف ىقتري ىتح تاماركلا نم ىطعأ لجر ىلإ مترظنول لاق ملسأو ايسوجم هدج ناك 774 ةلس ىفوت
 لاق ةعيرشلا ءادأو دودحلا ظفحو ىهنلاو رمألا دنع هنودجت فيك اورظنت ىتح هب اورتغت الف ءاوهلا
 جراعم فيناصتلا نم هل«لاعتو كسفن قراف لاقف كدجأ فيك تلقف مانملا ىف لجو زع ىبر تيأر
 رخأ لئاسرو فوصتلا ىف قيقحتلا
 . ١4 ةيريشقلا ةلاسرلا 50/١ ج ىربكلا تاقبطلا 477/5 ج نيفراعلا ةيده
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 ىلإ ةقباسملا ملع اهنمو نيعمجأ مهنع هللا ىضر مهبارضأو . (')لبشلا نبا
 الإ هب رصقي الو نآرقلا نم عضاوم ىف ِءاج دقو نيمضتلا ملع ىمسيو ىصاعملا

 نكل مهفاف .('74 مكبر نم ةرفغم ئلإ اوعراسو ) : ىلاعت لاق لاجرلا نم رباكألا
 طلغلاو كايإف مكح وهام ثيح نم ال لعف وه ام ثيخ نم ةقباسملا نأ ىفخي ال.

 اهنمو ةيونعملاو ةيسحلا ةرخآلا راكنإ ىلإ نيلئاقلا تدأ ىتلا بابسألا ملع اهنمو
 ليثمتلا ملاع ىف هتروصو هحبذو ؟هتقيقح امو عجري اذاملو توملا لاوحأ ملع

 عمجلا ةرضح ملغ اهنمو ؟ حبذ اذإ هتايح لقتنت نملو ؟هحبذي نمو (') حلمأ اشبك
 اهيف لزت ملع ةرضح اهنإف لولحلاو داحتالاب نولئاقلا رهظ رضحلا هذه نمو

 اهلجأ نم ىتلا بابسألا ملع اهنمو بكرم ليلد اهمواقي ال ةيوق ةهبشلاو مادقألا
 ةيونعملاو ةيسحلا راكنإلاو مومغلا نم اهيف ام عم ةرخآلا ىلع ايندلا رثآ نم رثآ
 ةيؤرلا كلت بادآ نايبو ةرخالارادلا ىف العو لج ىرابلا ةيؤر زاوج ملع اهنمو

 ةلجؤملا ايندلاو ةلجعملا ةرخآلا تافص ملع اهنمو فيرش ملع وهو

 . ملعأ هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 هتاحوتف ىف ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا ركذ فوصتلا باطقأ دحأ لبشلا نب دوعسلاوبأ خيشلا )١(
 نيدلا ىيحم ربكألا بطلا خيشلا بحاص لبشلا نب دوعسلا بأ ريبكلا بطلا خيشلا نأ هصوصف ىف

 : جرفاسلارونلا ةنس اذكو اذك ذنم .فرصتلا تيطعأ لاق هنأ همالك نمو ىناليجلارداقلا دبع .
 1 . 169: ص

 )١( ةيآ نارمع لآ ةروس :777 .

 ديعس ىبأ نع ظفلب 4401 مقرب ةحيحص ىف ىراخبلاو 5844 مقرب هحيحص ىف ملسم ىور (؟)
 حلمأ شبك ةئيهك توملاب ىتؤي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ىردخلا
 دق مهلكو توملا اذه معن نولقيف اذه نوفرعت له لوقيف نورظنيو نوبئرشيف ةنجلا لهأ اي دانم ىدانيف
 مهلكو توملا اذه معن نولوقيف اذه نوفرعت له لوقيف نورظنيو نوبئرشيف رانلا لهأ اي ىداني مث هآر
 مهرذنأو ٠ أرق مث توم الف دولخرانلا لهأ ايو توم الف دولخ ةنجلا لهأ اي لوقي مث حبذيف هآر دق

 . « نونمؤي ال مهو ٠ ايندلا لهأ ةلفغ ىف ءالؤهو ٠ ةلفغ ىف مهو رمألا ىضق ذإ ةرسحلا موي
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 سنوي ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنن اممو

 تارضح ملع اهنمو توربجلا ةرضح ملع اهنمو ىخزربلا ملاعلا ملع
 وه نمو رهظت نيأو عجرت اذاملو ةيهلإلا ةمظعلا ةرضح ملع اهنمو ىدهلا
 ؟دوعي اذاملو هيزنتلا ملع اهنمو ةفص نوكت نملو ةبسن نوكت نملو اهب فصتملا
 ىلاعت هب قيلي ال امب هدابع ةنسلأ ىلاعت هللا قلطأ ىتلا تارضحلا ةفرعم ملع اهنمو

 مهل دجو ؟ال مأ مهمهو ىف هيلإ نودنتسي ىهلإ هجو كلذل لهو ىلقعلا ليلدلا ىف
 يدعم 35 08ه مدر

 هللا ٠ دي( ءاينغَأ نحتو ريف هللا نِإ) مهلوقوحن ناعون كلذو كلذ ىف

 ىلع ةمايقلا تماق دقو قيمع ملعوهو كلذوحنو ( هللا نبا ىسيع ) وأ" 4 ةلولغم :
 ضرألا نم نييناحورلا لزانم ملع اهنمو هيف مالكلا ببسب نيدلا ىيحم خيشلا

 هب درفنا ام نايبو بيغلا بتارم ملع اهنمو نيكلاسلا لأوحأ ملع اهنمو ءامسلاو :
 هب ملعلا لهو بيغلا نم ملعي نأ نكمي امو هقلخ نود بيغلا ملع نم ىلاعت قحلا
 .(94 بيغلا ملاع ) : ىلاعت هلوقو ؟ ال مأ هب فشاكملا قح ىف بيغلا مسا ليزي

 .ةفصلا ثيح نم هسفن ىف بيغوأ انع بيغ وه له بيغلا قالطإ عجري اذاملو
 هلوق ىنعم امو ىنسحلا هللا ءامسأ تارضح ملع اهنمو ةداهش نوكيف ةيؤرلاب قلعتي
 لهو ؟ عجرت اذاملو .('7( ةنجلا لخد اهاصحأ نم ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 نإف ؟ءاصحإلاو ةطاحإلا نيب قرفلا امو لخدي الوأ ةطاحإلا تحت كلذ لخدي
 لك تعسو ىتلا ةمحرلا كلف عاستا ملع اهنمو ىصحي الو هب طاحي دق ءىشلا
 ىذلا وه لهو ؟ ال مأ دوجولل لماحلا وه ةمحرلا كلف لهو عسولا ىنعم امو ءىش
 . نيضرألا ملع اهنمو ؟ ال مأ تايدارإلا ماكحألاو تايدارملا مالقألا هنم ترج

 ١4١ : ةيآ نارمع لآ ةروس (١)

 )١( ةيآ ةدئاملا ةروس 54

 ةروس نم رثكأ ىف تركذو 54: ةيآ ةيوبتلا ةروس (؟)

 ةريره ىبأ نع ظفلب 771717 مقرب ةحيحسص ىف ملسمو 1845 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ىور (؟)

 نيعستو ةعست هلل نإ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةزيره ىبأ نع هبنم نب مامه نعو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع مامه دازو ةنجلا لخد اهاصحأ نم ادحاو الإ ةئام أمسا
 .رتولا بحيرتو هنإ ملسو هلآو



 مك

 اهنمو ؟ ال ما ءامسو ءامس لك نيب امك كلف ىرخألا نيبو ضرأ لك نيب لهو

 ملع اهنمو ؟ ال مأ ءامسألا رئاسك هب قلختلا نكمي لهو مويقلا مسالا ةرضح ملع

 ملع اهنمو بيغلا ملاع أشن ملع اهنمو ىلاعت هللا مالك عباتت ملعي هنمو عباتتلا
 هسفن قيضي ىتح ةيكلملا حاورألا هيلع لزنتت نم امهدجي ىذلا لقنلاو ةدشلا بادآ ' ٠

 ةفلاخملا نم موصعم بيغلا ملاع نأ ملعي هنمو ةماقتسالا تارضح ملع اهنمو

 اهنمو رردلاو رهاوجلا باتك ىف هتركذ كلذ ىف ليصفت ىلع قافولا ملاع نم هنإف
 ىلعألا الملل حصي لهو كلذ ىلإ دبعلا وعدي ىذلا امو ىلاعت قحلاب دارفنالا ملع
 هلزنتو قلخلل ىلاعت قحلا ةباجإ ملع اهنمورشبلا نم لمكلاب صاخ وهو دارفنالا
 ءانبأ ناسنإلا كرت هيف ام دشأو ةسايسلا ملع اهنمو هنم هوبلط املو هدابع لوقعل
 نم ؟ تثعب نملو ؟ لسرلا تثعب نيأ نمو ةلاسرلا ةرضح ملع اهنمو هسنج

 ىتلا نطاوملا ماع اهنمو ؟ هيلإ لسرملا نم لوسرلا ماقم امو ؟ناسنإلا تافص
 ءاوطنا ملع ىمسيو لعاف لعفب ال ةيصاخلاب رباكألاب رغاصألا اهنم قحلت

 ىوطنا امكو برلا مايأ نم موي ىف نامزلا نم ةنس فلأ ىوطنا امك نامزلا
 ةحمللاك وهو جراعملا ىذ مايأ نم موي ىف اندنع نامزلا نم ةنس فلأ نوسمخ

 ةينامزلا مايألا نم اهب ردقي مايأ تباوشلاو ةرايسلا نم بكوك لكلو سمشلا مايأ
 اهنمو جورخو لوخد نيب بيغلا ملاع ىف ءايشألا بلغت ملع اهنمو اهعاستا ردقب
 لقعلا نأ كرو امك نازيملاب ىطعي امو ليكلاب ىطعي امو نازوألاو ريداقملا ملع

 ّْ .(')نازيملاب ىطعت لامعألاو لايكملاب ىطعي

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 نب رمع نع لاق هتيمهأو لقعلا لضف نع ثيدح 707 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا ىور )١(
 ةجردو لقعلا لهأل نوعستو ةعست ةجرد ةئام ةنجلا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق باطخلا
 هدنسم ىف ديمح نب دبع ىور دقف نازيملاب نزوت اهنإف لامعألا امأ مهنود مه نيذلا سانلا رئاسل
 موي لجرب ىتؤي لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع لاق 574 مقرب

 هبونذو هاياطخ اهيف رصبلا دم اهنم لجس لك الجس نيعستو ةعستب ىتؤي مث نازيملاب ىتؤي مث ةمايقلا
 - هعبصإ فصن ىلع هماهيإب كسمأو اذه لثم ساطرق هل جرخي مث نازيملا ةفك ىف عضويف



 مال

 دوه ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ةرضح ىف لاوهألاو فقاوملا ملع اهنمو نارينلاو نانجلا صاوخ ملع
 ببسلا امو لسرلا ريداقم ملع اهنمو ملاعلا ىف ةثوتبملا عئارشلا ملع اهنمو نطابلا
 قرفلا امو ؟ ىلاعت هللا دنع مهلزانم ولع عم اهريداقم لسرلا تفرع هلجأل ىذلا

 نيع ىأبو ؟ مهنم نيدمؤملا سانلا دنع مهتلزنمو ىلاعت هللا دنع مهتلزنم نيب

 نيب قرفلا ملع اهنمو ؟مهبطاخي مسا ىأبو ؟ىلاعت كرابت قحلا مهيلإ رظني
 نأ ملعي هنمو ةيهلإلا تايطعلا تارضح ملع اهنمو سيدقتلاو هيزنتلا تارضح
 لاح لك ىلع غارف اهنأل ىلاعت هللا دنع حجرأ ىهو ىلكلا عنملاب نوكت دق ةيطعلا
 ىف لئاسلل نوكي دقف لأسي فيك فرعي دحأ لك ام هنإف لاؤسلا بادآ ملع اهنمو
 ىلع باوجلا هل عقوو هلاؤسب هدسفأ لأس اذإف هنع لأسي نسحي الو ام ارمأ هسفن

 نم ناك امنإ ببسلاو هنم مهف ام بيجملا نأ وه ليختيو هسفن ىف ام فالخ
 ماكحلا ىدي نيب اريثك عقي اذهو هسفن ىف ام ةروص لوئسملا مهفي مل ثيح لئاسلا

 راشأ دقو هلوقب هيلع مكاحلا مكحيف مكاحلل هتجحب نحلي نأ ىلع مصخلا زجعيف
 لعلو ىلإ نومصتخت مكنإ ) هلوقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ىلإ
 هسفن ىف امل ةقباطمو ةباصإ رثكأ ىنعي . (7١(رخآلا نم هتجحب نحلأ نوكي مكدحأ
 كالفألا رامع تاماقم ملع اهنمو فيرش ملع وهو كلذ نسحي ال امم هاوعد دنع

 ملع اهنمو سوسخملا نامزلا ملع اهنمو ريداقملا ملع اهنمو ةكئالملا نه مهريغو :

 هاياطخب حجريف ىرخأ ةفك ىف عضويف هلوسرو هذبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهيف -
 فلؤملا هلاق ام ىنعم ىف اذهو هبونذو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةملس مأ نع لاق 545 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور )١(
 وحن ىلع هل ىضقأف ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو ىلإ نومصتخت مكنإ : ملسو هلآو
 لاق. .رانلا نم ةعطق هب هل عطقأ امنإف هذخأي الف ائيش هيخأ قح نم هل تعطق نمف هنم عمسا امم
 .حيحص ىنابلألا
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 هيلع نوكي ىذلا رسجلاو رونلا ملع اهنمو ةمايقلا تاصرع ىف نيبرقملا لاوحأ
 عضوملا اذه مولع هيلع علخي نم ليلقو ةملظلا نود وهو ضرألا تلدبت اذإ سانلا
 هنمو هبر ىلإ هكولس قيرط ىف ناسنإلل ضرعت ىتلا لاوحألا ةاعارم ملع اهنمو
 سفن لك ىف هبر ىلإ رئاس هنأل نيع ةفرط كلاسلا نع كفنت ال ةدهاجملا نأ ملعي '

 هنأ ملعي هنمو تاماقملا ةيعمج ملع اهنمو هئارو ىلإ هبذجي قئاع سفن لك ىف هلو
 ةوبن ىف تعمج الإ ىلول لبق تقبس ةيالو الو ىبن اهب صتخا ةمارك نم ام
 كلذ ملع هتمأ نم ءابرغلا ىف دعي اميف ترهظو ملسو هلأو هيلع هللا ىلص دمحم
 نامزألا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل هللا عمج كلذكو هلهج نم هلهجو هملع نم
 ةيالولاو هتباحصل تايباحصلا راونألو, هتوبن ٍنمض اهلك تاوبنلا لعجو هنمز ىف

 0 نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي َنِإَو > هتمأل ممألا ىف ةنماكلا

 لاجر ملع اهنمو ةينوكلا تامالعلاو ةيخزربلا تايآلا رهاظم ملع اهنمو ..مهفاف

 ةاغط نأ امك تاداعلا قرخنتو رارسألا وشفت مهب ذإ سانلا رايخ نم مهنأو تارتفلا
 ةنعارفلا تناك مهنم نإف رارشألا مه مهرارشو ةاغطلا مه تايضاملا نامزلا
 ءاصقإلاو بضغلا تامالع نم هذهو اضرلاو ةمحرلا مالعأ نم كلتف ةربابجلاو
 دصرأ امنإ ىلاعت هللا نأ وهو ناحتمالا ملع جرختسي هنمو . . ةيفاعلا هللا لأسن
 لسرلا جورخ نوكيل نيبحملا دارفأو تقولا ءابرغلا ةنحم ةنعارفلاو ةربابجلا عيمج

 ةيأ لسرلل ترهظ املكف مهتضبق ناكمتساو مهتكوش دادتحا نم نيح ىلع مهيلع
 . نامزلا نم ةهرب نوثبلي ال مث ارفكو انايغط اودادزاو اربكت اولاعت ةنيب مهل تدهشو
 نم باذعلا مهاتآو مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأ الإ
 اهنمو مهتافصو امهلاجرو ءارضخلا ةنمدلاو ضايرلا ملع اهنمو نورعشي ال ثيح
 مهربكأ وه لاجدلا هلتقي ىذلا نأو فهكلا باحصأ ملع اهنمورمألا حور ملع
 وه ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىيحيك رباكألا نم ءادهشلا لاوحأ ملع اهنمو
 فهكلا لهأ ربكأ ةيباجح ىف ىيحي نطب امكو هنع هللا ىضر ىلع ةداهش ةيصاخ
 هروغ ملع وهو نيسحلا هنبا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ةزانج 'تنطب كلذك

 )١( ةيآ جحلا ةروس :517.
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 ملع اهنمو ةيخزربلا تاسفنتلاو ةيماتخلاو ةيسدقلا تاقاهفنالا ملع اهنمو ديعب
 ملع اهنمو ةينايرسلا فحصلا ملع اهنمو مولعلا هكفأ نم وهو ةيكلملا تاماهلإلا
 ةينامحرلا فحصلا ملع اهنمو ةيدمحملا فحصلا ملع اهنمو ةيسودرفلا فحصلا
 قئاقحلا ماع اهنمو ىنادعسلا ىعرملاو ىنارونلا ىوتسملا ةرضح ملع اهنمو
 نم ال لوسرلا اهنم لسرأ ىتلا ةناكملا ثيح نم ةلاسرلا ملع اهنمو ةيئامسالا
 وأ هللا نم فئاخلا فاخي لهو ديدهتلاو فيزختلا ملع اهنمو ةلاسر اهنإ ثيح
 كب قلعتي امموه امنإ فوخلاو ؟هللا فاخي نم دوهش امو ؟هللا نم نوكي امم

 امف كلذك ناك اذإو تاوذلا ىف لولحلا نع تاذلا هزنم ىلاعت قحلاو كيف لحيو
 اذ اميفو دابعلل تاعاطلا تارضح ملع اهنمو . )١( ( كتم كب ذوعأو ) ىنعم
 هللا نإف مهل سيل وأ قاقحتسالا قيرطب بيصن ةعاطلا كلت يف مهل لهو نوعاطي
 : ربخآ ماقم ىف, لاقو . 1 هللا َعاَطَأ دقَف لوسرلا عطي نم > : لوقي يلاعت

 اوُعيطَأَو هللا اوعيطأ > : رخآ عضوم ىف لاقو .()4 لوسررلا اوعيطأو ذ

 فلتخيو ةعاطلا اهيضتقي اهلك تاماقم هذهف .( مكنم رمألا يلوأر لوسأرلا
 ةعاطلا ةبسن لهو كلذك ةعاطلا هيف عقي ام ليصفتو بيجع كلذ قيقحت و عاطملا

 ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ هللا ىلإ اهتبسنك لوسرلا ىلإ اهتبسنك رمألا ىلوأل
 ؟ ىلعأ بتارملا ىأو ؟ ال مأ ءاوسلا ىلع امهبتارم لهو ةيرشبلاو ةيكلملا بتارم
 اهنمو ؟ ال مأ عفانم اهيط ىف راضملا عيمج لهو عفانملا بلج ةرضح ملع اهنمو
 ملع اهنمو ؟ ركفلا وأ ركذلا اهيف عباتلا عبتي لهو تايهلإلا ىف عابتالا ةرضح ملع

 )١( مقرب هحيحص ىف نابح نبأ ىور  7١77ىف ملسمو ا/47 مقرب ةحيحص ىف ةميزخ نباو '
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدقف لاق ةشئاع نع ةريره ىبأ نع ظفلب 481 مقرب هحيحص

 ذوعأ مهللا : لوقي وهو ناتبوصنم امهو دجسملا ىف وهو هيمدق نطب ىلع ىدي تعقوف هتسمتلاف ةليل
 تينثأامك تنأ كيلع ءانث ىصحأ ال كنم كب ذوعأو كتبوقع نم كتافاعمبو كطخس نم كاضرب

 حيحص ىنابلألا لاق .. كسفن ىلع .
 )١( ةيآ ءاسنلا ةروس : 8١.

 1١ ةيآ ةدئاملا ةروس ٠ ©9 : ةيآ ءاسنلا ةروس (؟)

 .0: ةيآ ءاسنلا ةروس (4)



5٠ 

 تاذلا ديحوت ىنعا ناديحوت ديحوتلا لهو قالطإلا ديحوت ال ةفاضإلا ديحوت

 اهنمو ديحوتلا اذه نم دحاو لك كردي اذامبو ؟ ال مأ ةهولألا ىف هلإلا ديحوتو
 ىلاعت هللا ىلإ ءايشألا ةبسن نيع ىه لهو ءايشألا ىلإ ىلاعت هللا ةبسن ةرضح ملع
 سيل وأ ةددعتم هوجو دحاولا ءىشلل لهو هوجولا ةرضح ملع اهنمو ؟فلتخت وأ

 ملع اهنمو ةباثملا هذهب ناك اذإ هنع ردصي امو ؟دحاو هجو ىوس دحاولا ءىشلل
 ام ةرضح ملع اهنمو همكحو سالتخالا ةرضح ملع اهنمو ةيموميدلا ةرضح

 اوعجريل مهلاهمإو لاحلا ىف نيلهاجلاب قفرلا ةرضح ملع اهنمو قلخلا نم ملاعلل
 ىف ىفي ال مأ ملاعلا قطن مكح لهاجلا قطن مكح له ملعي هنمو مهلهج نم
 ةرضح ملع اهنمو لهاجلا هنم قطن ىذلا ماقملا لهاجلا ملعي مل نإو ؟ ةباصإلا

 اهنمو ؟تعمتجا ةقيقح ىأبو تافصلل عمجلا ةرضح ملع اهنمو لصفلاو لصولا
 اضرلل لهو لوقلاو فقاوملا ةرضح ملع اهنمو لالضلا ىلإ ةيادهلا ةرضح ملع
 هللا لهأ فقاوم رصحنت لهو ؟ ةمايقلا فقاوم مكو ؟ ال مآ رهقلل امك فقاوم

 الو هجو نم رصحنت وأ رصحنت ال مأ هللا همحر .('!ىرفنلا فقاومك ىلاعت

 القتنم لازي ال مأ نوكس فوقو وه لهو فوقولا ناك مِلو ؟رخآ هجو نم رصحنت
 سانلا دارفأل رظنلاب مالستسالا لهأو مالسإلا ةرضح ملع اهنمو ؟هفوقو ىف

 هنمو فارتعالا ةرضح ملع اهنمو نوكلا نم نوعلا بلط ةرضح ملع اهنمو

 لكي هبحاصل عفان وه له فرعيو قحلاب فارتعالا هيف ىغبني نطوم ىف ملعي
 ملع اهنمو هب فرتعي نأ ىغبني ال امم هب فرتعي نأ ىغبني امو ؟ال مأ هجوأ
 ' ملع اهنمو ةرخآلا نود اينذلا ىف عفانلاو ةرخآلاو ايندلا ىف عفانلا ملعلا ةرضح

 رومألا ةرضح ملع اهنمو بكرملا ريغو اهنم بكرملا ىناعملل تاودألا ةرضح
 فقاوملا باتك بحاص (ه754) ىفوتملا ىرفنلا نسحلا نيرابجلا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ )١(

 لوقأف لمعلا ىلإ رظنأ ىنارت ىهو نيفراعلا بولق نزحت ال فيك لجو زع هللا لوقي همالك نم ريهشلا
 ىف اضيأ لوقي ناكو كلماع اهب ىقلت ةروص نك هنسحل لوقأو كلماع اهب ىقلت ةروص نك هئيسل
 تجرخ اذإف كبلق نم جرخأف اهجرخت ال ىعئادو كدنع ىئامسأو ىمسا لوقي ىلاعت قحلأ ناك هفقاوم
 ىربكلا تاقبطلا ءرارقإلا دعب ىندحجو ةفرعملا دعب ىنركنأو ىريغ بلقلا كلذ دبع كبلق نم
1/1 58 
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 دحأ ىف ىلاعت هللا نم ءىش سيل نأ ملعي هنمو هبذعت ىتلاو ناسنإلا .(')مقنت ىتلا

 اهنمو ةيهلإلا دودحلاو ظوظحلا ةرضح ملع اهنمو اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت
 ةمولعم اهلاحم نإف اهب اهلاحم نم اهلاحمب ملعأ ىهو طلتخت ال ةموسوم اهنأ ملعي
 مالآلا عفرت ىتلا معنلا ةرضح ملع اهنمو اهلاحمب ناكملا ةمولعم ىه تسيلو اهل
 لهو لاثمألاب سنألا ةرضح ملع اهنمو أملأ عفرت ال ىتلأ معنلا نيبو اهنيب قرفلاو
 هللاب هسنأ عوقو عنتمي نأ الماك هنوك ةقيقح نموأ لماكلل ىلاعت هللاب سنألا عقي
 ىف هللا لظوه ىذلا ناسنإلا لهو ؟ال مأ مكحلا اذه هتلمجب ملاعلل لهو ؟ىلاعت
 كلذ نم ءزج وه ىذلا ةفالخلا ىف لماكلا ناسنإلا مكح هل ناطلسلاك ضرألا

 وأ صقن وه لهو معنلاب ذاذتلالا ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ لظلاب هبشملا ناسنإلا
 رخآلا ناك اذاملو ؟ الجأ لوألا ناك اذاملو نيلجألا نيب قرفلا ملع اهنمو ؟ لامك

 نيوعدملا لاوحا ملع اهنمو ؟نيفلتخم نيرمأل وأ ةدحاو نيعل وه لهو ؟ ارخآ

 امو ىعادلا قدصب ملعلا عم ةباجإلا نيبو مهنيب لوحي ىذلا امو لجو زع هللا ىلإ

 اهنمو ةدحاو ةوعدلاو دحاو ىعادلاو دحاو سلجملاو ةباجإلا ىلإ مهوعدي ىذلا

 ىتلا رارسألا ملع اهنمو هليجعت ةمكح امو ىونعملاو ىسحلا لجعملا باوثلا ملع
 مهنيب تعمج ىتلا ةبسانملا هجو نايبو ىلاعت هللا نود نم نيدوبعملا ىف تماق
 رانلا نم اوجرخي ملو ةرفغملا مهلنت ملو دبألا ءاقش اوقش اذاملو مهدبع نم نيبو
 اهتقيقحوأ اهطرش نم لهوال مأ ةغيص اهل لهو ةيهلإلا رماوألا ملع اهنمو
 ددحاو وهو هئامسأ فالتخا ةمكح نايبو هبورضو ىحولا ملع اهنمو ؟ال مأ ةدارإلا
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو عامسلاو عامتسالا بادآ ملع اهنمو هسفن ىف

 . .7( مكنم اعامتسا نسحأ اوناكف نجلا ىلع نجلا ةروس ةحرابلا تأرق ىنإ )

 ىهلإ ميلعت دعب الإ كلذ مهضعبل اولوقي مل سنإلاو اوتصنأ مهضعبل اولاق مهنأ ىنعي
 | ه7١/١5ج برعلا ناسل ةبوقعلا ةمقنلا )١(

 هننس ىف ىذمردلا ىور دقو نجلا ةروس تسيلو نمحرلا ةروس مهيلع أرق لوسرلا نأ ءاجام )١(
 ىلع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق هنع هللا ىضر رباج نع ظفلب. 721١ مقرب

 نجلا ةليل نجلا ىلع اهتأرق دقل لاقف اوتكسف اهرخآ ىلإ اهلوأ نم نمحرلا ةروس مهيلع أرقف هباحصأ
 - نم ءىشب ال اولاق نابذكت امكبر ءالآ ىأبف هلوق ىلع تيتأ املك تنك مكنم ادودرم نسحأ اوناكف
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 ,()4اوثصنأو هَل اوعمتساَف نآرقلا ّىَرُق اذإو > : ىلاعت هلوق وحن

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 فسوي ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 اهلخدي ال ةقيقح هلل ةدابعلا نوكت ىتح لطابلا نع ههيزنتو قحلا ملع ظ
 لثم هدابع ىلاعت قحلا اهنم مهفتسي د ىتلا ةيهلإلا ءامسألا ةرضح ملع اهنمو مهو

 لثمو ملعأ وهو . 0( ميج اذاَم لوي لسا هللا عمجي موي ): ىلاعت هلوق

 ملع وهو ملعأ وهو .(1) (ىدابع متكرت فيك ) ةكئالملا نم نيرئاسلل ىلاعت هلوق
 كله نمو مهرفك دنع ممألا كالهل ةبجوملا بابسألا ملع اهنمو مولعلا فرشأ نم
 نم جرخي نمو ايندلا ىف كلذ لكو مهعم ةدلقملا كالهو مهكالهب نينمؤملا نم

 معف نيرفاكلاب عقو نيح نينمؤملاب كالهلا عقو اذاملو ةرخآلا ىفف كالهلا اذه

 اونكرت الو > : ىلاعت لاق امك نوكرلا نم كلذ لهو ؟ ةفصلا تفلتخاو عيمجلا

 ركذ نمل رانلا سمل بجوملا نوكرلا لهو ؟ ال مأ. (44 اومَلَظ َنيذّلا ىَلِإ
 دصق نإو نوكرلا ىلع باذعلا فعضتي لهو ؟ ىونعم وأ ىسح وكر

 نب ديلولا ثيدح نم الإ هقرعن ال بيرغ ثيدح اذه ىسيعوبأ لاق دمحلا كلف بذكن انبر كمعن -
 ىوري ىذلا وه سيل ماشلاب عقو ىذلا دمحم نب ريهز نأك لبنح نبا لاق دمحم نبريهز نع ملسم
 ليعامسإ نب دمحم تعمسو ريكانملا نم هنع نووري امل ىنعي همسا اوبلق رخا لجر هناك قارعلاب هنع
 ةيراقم ثيداحأ هنع نووري قارعلا لهأوريكانم دمحم نب ريهز نع نووري ماشلا لهأ لوقي ىراخبلا

 ٠١4 : ةيآ فارعألا ةروس )١(
 )١( ةيآ ةدئاملا ةروس :٠١5

 نأ ةريره ىبأ نع ظفلب 0 مقرب ةحيحص ىف ىراخبلاو 117 مقرب ةحيحص ىف ملسم ىور )0
 ةالص ىف نوعمتجيو راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم هلل : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نولوقيف ىدابع متكرت فيك مهب ملعأ وهو مهلأسيف ليللاب نيذلا جرعي مث رصعلا ةالصو رجفلا

 . نولصي مهو مهانيتأو نولصي مهو مهانكرت
 ١) ةيآ دوه ةروس 117



5. 

 َكاَْقذَأل اذإ < اليلق ائيش مهيَلِإ نكرت تدك دقل : ىلاعت هلوقو ؟ ال مأ اريخ

 دشأ وه ىذلا فعضلا اذه ببس ام 00 تامملا فعضو ةايحلا فعض
 ال ىتلا ةيآلا هذه لثم ىف ىلاعت هللا دارم امو ؟ ةلاصألاب قحتسملا باذعلا

 كالهلا ملع اهنمو ميظع ملع وهو ؟ ىلاعت هللا نم فيرعتب الإ اهيف ام ملعي
 كالهلا دح امو هريغب كلهأ نمو هسفنب كلها نم نيب قرفلا ةفرعمو تقؤملا

 ملع اهنمو سيفن ملع وهو هنامز رادقم امو ؟سفنلاب كالهلا دح امو ريغلاب
 لوسر ىصعو هللا ىصع نم نيب قرفلا ملعي هنمو مهلسر عم ممألا بادآ

 لوقلا صخلمو هدحو هللا ىصع نم نيبو رمألا ىلوأ ىصعع نم نيبو هللا -
 الإ مهنايصع هللا ناياصع ىف سيلو هللا رمأ نايصع مهنايصع ىف نأ كلذ ىف
 ةيصعملا قلعتم ذإ هللا لوسر نايصع هللا نايصع ىف نإف ةصاخ لوسرلا نم :

 هرمأ غلبي ال هللا نإف هناسل ىلعو لوسرلا غيلبتب الإ كلذ فرعي الو ىهلإلا رمألا
 رمأ ىلاعت هللف اذه عمو ماقملا اذه رشبلا نم لسرلا ريغل سيلو هللا لسر الإ
 بانجب قلعتي رمأ لكف هلوسرو هللا ةيصعم نيب هيف عمجيرمأ مثو هيف ىصعي

 صعي نمو ) :ىلاعت لاق هلوسرو هللا ةيصعم كلتف هللا لوسروه ىذلا قولخملا

 ىلاعت لاقو هدرفأف (4 لوسّرلا تيصعمو 2 :ىلاعت ٍلاقو ('!4 هلو هللا

 اهقحتسي نمو ةمظعلا ملع اهنمو هسفن درفأف .(14 لض ُدَقَف للاب كلرشي نمو )
 كلمو كلملا ملع اهنمو عامسلا ةرضح بادآ ملع اهنمو ؟ اهبلطي ىتلا ةفصلا امو

 كلملا ملع اهنمو هريغل لماحلا كلملا ملع اهنمو ةزعلا كلم.ملع اهنمو كلملا .
 : لاح نوكي امو مظعألا لوهلا ةرضح ملع اهنمو مئاهبلا كلم ملع اهنمو لومحملا
 نأش ملعي هنمو زونكلا زنك ملع اهنمو مهتاقبط فالتخا ىلع هيف قلخلا
 ةوق الو لوح ال ) نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك شرعلا تحت ىذلا زنكلا

 )١( ةيآ ءارسإلا ةروس : 4/ , 176.

 )١( ةيآ بازحالا ةروس 5" «٠ ةيآ نجلا ةروس : 77

 )"( ةيآ ةلداجملا ةروس 4
 ١١5 ةيآ ءاسنلا ةروس (4)
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 ناك نمب صاخ فيرش ملع وهو ؟ ابل ةوق الو لوح ال ىوس هيف ةزونكمل
 ملعي هنمو مضلا ملع اهنمو ديياتلا ىف هاوق عيمجو هرصبو هعمس ىلاعت قحلا

 سيل وأ عقاو كلذ لهو تاملكلا ةرضح ىف ضعب ىلإ اهضعب ىناعملا مض ةحص .
 هسفن ىفرمألا ةلاحتسال كلذ لبق مض اهل نكي مل اذإو ؟اهسفنأ ىف مض اهل عقاو
 ةباتكو قولخملا ةباتك نيب قرفلا ملعي هنمو ىلاعت هللا ةدارإب وأ مامضنالا لبقي الف

 نوفراعلا هاري بيجع ملعوهو قولخملا ةباتكل قلاخلاوه ىلاعت هنأ عم قلاخلا
 نايوطم ناباتك هدي ىفو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا جرخ دقو هنودهاشيو
 هللا اولاقف ناباتكلا ناذه ام نوردتأ هباحصأل لاقف باتك ىلع دي لكب ضباق

 مهئابآ ءامسأو ةنجلا لها ءامسا ىنيميب ىذلا باتكلا ىف نإ لاق ملعأ هلوسرو

 دي ىف ىذلا باتكلا امأو ةمايقلا موي ىلإ هللا مهقلخ ذنم نم مهرث اشعو مهلئابقو
 نأ مولعمو. ('!مهرئاشعو مهلئابقو مهئابآ ءامسأو رانلا لهأ ءامسأ ديقف ىرخألا
 لك كلذ ماقام نيبتكلا نيده ىف هيلح يهم ىلع ءامسألا هذه بتكي ذخاول قولخملا

 نم اذهو نيقولخملا ةباتك نيبو ىلاعت هللا ةباتك نيب قرفلا ملعي انه نمف ملاعلا ىف قرو
 امم كلذ ريغو ريغصلاريبكتو ريبكلا ريغصتريغ نمريغصلا ىلعريبكلا داريإ باب

 قحلا ذا قحلا ىلإ ةبسنلاب ليحتسي ال لقعلا هليخي ىذلا رمألا نإف لوقعلا هليخت
 ىلع اذه ءاقب عم طايخلا مس ىف لمجلا لاخدإك ىلقعلا لاحملا ىلع رداق ىلاعت
 . رخآرمأ كلذ عقي ال وأ عقي له نكلو هربك ىلع اذهو هرغص

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ىسوم ىبأ نع طفلب 5١47 مقرب هجيحص ىف ىراخبلاو 170 4 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(
 ىدان لجر اهيلع الع املف لاق ةينث ىف لاق وأ ةبقع ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ذخأ لاق ىرعشألا
 ال مكنإف لاق هتلغب ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو لاق ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال هتوص عفرف

 ىلب تلق ةنجلا زنك نم ةملك ىلع كلدأ الأ هللا دبع ايوأ ىسوم ابأ اي لاق مث ابئاغ الو مصأ نوعدت
 .. هللاب الإ ةوق الو لوح ال لاق
 نع دهاجم نبا ثيدح نم ىناربطلا هاور لاقو 17/17ج دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هاور (؟)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو دهاجم نبا فرعأ ملو هيبأ
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 دعرلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 الو هب لسرأ ام ىلع عبتي مل لسرلا ضعب ناك املو ةلاسرلا رارسأ ملع
 ةيكلفلا ةكرحلاو مامغلا نم ءاملإو مالظلا رس نم ءوضلاو ةاونلا عرف ةلخدلا نأ كش ١

 يف لكو ِراَهتلا قباس ليلا الو ١ ىلاعت هللا لاق برقلا الو دعبلا ىضتقت دقت ال
 هتاذ ىف مولعملا مويلاوأ اهسفن ىف ةنسلاك موي اهلك ايندلاف .('74 نوحّبسي كلف
 هفصن ىلإ ىضاملا ثلث ىلإ (')هقسغ ىلإ هقفش هلك ايندلا ليلف ةليلو موي لك
 .. ءايبنأ تاوبن هيف ىدابلا هرجف ىلإ لوألا هرجف ىلإ ىقابلا هثلث ىلإ ىندألا.
 ' وأ ءادوسلا ةمحفلا لثم ىف مهنم ءاج نمف نيصوصخم لسر تالاسرو نيمولعم
 ةملظلا ىف ءاج نمو ليلقلا الإ هموق نم هعم نمؤي مل ءاملظلا نم راشتنا تقو
 نم دحأ هعم نمؤي مل نيءوض ىلإ ءوضلا تلصف ىتلا ةمهبلاو نيرجفلا نيب ىتلا
 ايندلا راهن كلذكو مهدلاو ملظلا ةادأ كلتو هلهأ نم طهرلا الإ هقدصي الو هموق

 مئاقلا هدومع ىلإ رهاظلا هئاخض ىلإ اهئوض راشتنا ىلإ | هسمش علطم نم اهلك
 ءايبنأ تاوبن اضيأ هيف لضافلا هرصع ىلإ لزانلا هداربإ ىلإ لئاملا هلاوز ىلإ
 رفوألا ددملاو مظعألا داوسلا هعم ناكو راهنلا ىف ءاج نمف لسر تالاسرو

 ٠ رادمو كرحتو راشتناو حارشنا تقو راهنلا نأب كلذو رهشألا ًالملاو رهبألا عمجلاو

 ربكو ببسلا روهظ دنع اهب رعشي الو ناسنإلا اهب صتخي ىتلا مولعلا ملع اهنمو
 رادلا ةأشن هيلع تدبو ةنطابلا هتايح تيوق ربك املك ناسنإلا نأ ملعي هنمو نسلا

 هتدابع لدعت هرمع رخأ ىف هتاعكر نم ةعكر نإ ىتح هبلق رون رثكو ةرخآلا'

 . نع باوجلا ملعي هنمو ليصفتلاو لامجإلا ملع اهنمو فيرش ملع وهو هرمع لوط
 اهنأ عم تايئزجلا نود تايلكلاب الإ هملع قلعتي ال ىلاعت قحلا نإ مهضعب لوق
 ملعي هنمو تلق ىلاعت هملع نم ءىش ىف لهجلا لخدي الو ةيهانتم ريغ اهسفن ىف

 ءاملعلا نم رباكألا الإ هملعي ال ليصفتلاو لامجإلا نيب خزرب بيرغ ملع اضيأ
 عم اهوقحتسا فيكو اهل نيقحتسملاو روجألا تارضح ملع اهنمو ىلاعت هللاب

 . :4٠ ةيآ سي ةروس )١(
 )١( ج برعلا ناسل قفشلا باغ اذإ هقسغ ٠١ ص 788.



 6ك

 نإف اريجأ دبعلا ىمس اذاملو همدخ اذإ هديس ىلع هل ةرجأ ال دبعلاو اديبع مهنوك

 رمأ وهو ةزاجإلا تقو هنمو هنع ةرداصلا ءايشألا لعف ىلإ ةبسن هل نأب رعشم كلذ
 نيعت ةمكحو ديسلا ةمدخ ىلع نوعلا دبعلا بلط ةمكح ملعي ملعلا اذه نمو قيقد
 رجؤي ىتم الإ هيلع ضرتفي ال دبعلاو هب هفيلكتو ةرجألا لبق ءادتبا هيلع ضرفلا .

 نيبو ىلاعت هللا نيب يهلإلا لضافتلا ةرضبح ملع اهنمو عساو ملع وهو هسفن
 امو. (')4 نيمحارلا محرأ )و74١ نيقلاخلا نسحأ > ىلاعت هلوق وحن ىف هدابع
 وه دينا ناَكأذإ ةلضافم الو ؟لمكأ كلذ ىف قحلا ناك ىتح مهعمج ىذلا هجولا

 نم هدبع نيبو :ديسلا نيب ةلضافم الو هل دبع لكلاو لضافي الورثاكي ال ىذلا
 دبعلا نم ديسلا اههركي ىتلا تافصلا ملع اهنمو لضفلا هل ديسلا لب دبع وه ثيح

 ةقيقح نم وه له هنأو هديس ههرك اميف لخد ىتح دبعلل بجوملا ببسلا ملعي هنمو
 بولقلا ملع اهنمو ؟ةصاخ ردقلاو ءاضقلا ىلإ عجار وه وأ كلذ بلطت اهيلع وه
 اذاملو لاوهألاو دئادشلا نم اهمدقتي امو ةعاسلا تامالع ملعت اهنمو تامالعلاو
 له .("7ثيدحلا رخآ ىلإ ةنسك موي ةديدش لاجدلا مايأ نوكو اهعوقو دعب عجرت
 هبحصتساو ماد املك رغصيو اريثك دلوتي مهلا نإف تاءاجفلا ةدش ىلإ عجار كلذ

 . 170 ةيآ تافاصلا ةروسو « ١4 ةيآ نونمؤملا ةرومس )١(
 16١ ةيآ فارعألا ةروس )0

 هللا ىلص هللا لوسر ركذ لاق ناعمس نب ساونلا نع ظفلب 7977 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (؟)
 هيلإ انحر املف لخنلا ةفئاط ىف هاننظ ىتح عفرو هيف ضفخف ةادغ تاذ لاجدلا ملسو هلآو هيلع
 هاننلظ ىتح تعفرو هيف تضفخف ةادغ لاجدلأ تركذ هللا لوسراي انلق مكنأش ام لاقف انيف كلذ فرع
 جرخي نإو مكنود هجيجح انأف مكيف انأو جرخي نإ مكيلع ىنفوخأ لاجدلا ام : لاق لخدلا ةفئاط ىف

 ههبشأ ىنأك ةئفاط هنيع ططق باش هنإ ملسم لك ىلع ىتفيلخ هللاو هسفن جيجح ؤرما لكف ىدعب
 ماشلا نيب ةلخ جراخ هنإ فهكلا ةروس حتاوف هيلع ارقيلف مكنم هكردأ نمف نطق نب ىزعلا دبعب
 نوعبرأ لاق ضرألا ىف هئبل امو هللا لوسراي انلق اوتبثأف هللا دابع اي الامش ثاعو انيمي ثاعف قارعلاو
 ةنسك ىذلا مويلا كلذف هللا لوسر اي انلق مكمايأك همايأ رئاسو ةعمجك مويو رهشك مويو ةنسك موي اموي
 . هردق هل اوردق ال لاق موي ةالص هيف انيفكتا
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 لوأ ىف الإ هب سحي ال برضلاب بقاعملا نإ ىتح ددجتي ملام هيلع ناه ناسنإلا
 دارفنالا ملع اهنمو هب سحي الف برضلا عضوم ددحتي مث اليلق ارادقم هب عقي ام
 هبتارم ةفرعمو ربصلا ملع اهنمو عجرت اذاملو هتدئاف امو ءاقشلا لهال قحلاب
 مالالا هيلع تدتشاو هربص لق هتيدوبع ماقم ىف نكمت املك ناسنإلا نأ ملعي هنمو

 لق بيرغ ملع وهو نيحلاصلا لزانم ملع اهنمو ىهلإلا رهقلل هسفن ةمواقم مدعل

 . رادلا هذه ىف هب ققحت نم

 .. ملعأ هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 حاضيإ ملع اهنمو ءاميإلا بتارم ميهفتو زومرلا لحو ىمعملا كف ملع
 ملع اهنمو ةايحلا ثاعبناو حورلا ثاثبنا ملع اهنمو ءانثلا قارشإ ملع اهنمورسلا
 ليصفتلا قئاقد ملع اهنمو تاياهنلا ىف ةياغلا نوكت مث تايادبلا ىف ننسلا ميلعت
 ردق اذإ ىتلا نيكلاسلا بجح عفر ةيفيك ملع اهنمو ليصحتلاو ليمحتلا رئاعشو
 قئاقر اوأرو قلخلا نم مدآ دلو ددعب ىلاعت قحلا مهملك مهتينامسج نع اهعافترا
 ةرهاظلا مهحابشأو نيدجاسلا عم ةدجاس نيعكارلا عم ماودلا ىلع ةعكأر مهسوفن
 قحلا ملع اهنمو ةددمم دمعو ةدنسم بشخ اهنأك ةنطابلا قئاقرلا هذهل ةعماجلا

 قح اهلك ايندلا نأ ملعي هعنمو نطبل رهظو رهظل نطبف نامزالتم امهنأو ةقيقحلاو
 . ايندلا نيب لصوف خزربلا امأو ايندلاب الإ ةرخآ تناك ام اهنأو ةقيقح اهلك ةرخآلاو

 ىأرو ايندلا ةقيقح خزربلا ىأر ملعلا اذه قاذ نمف اهنم لك ىلإ هجو هلو ةرخالاو
 هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل هب قوبسم هنأو قلخلا ملع امهنمو خزربلا ةقيقح ةرخآلا
 نئاك ٍنوك نع الإ رهظ نيح رهظي مل نكلو .('7(دابعلا نم مكبر غرف ) ملسو
 بجح تارضح ملع اهنمو تايتومحرلا لالطألا ملع اهنمو لزان ٍرمأو نطاب ٍنيأو

 هللا دبع نع ظفلب 441/4 ج هننس يف ىذمرتلاو 77٠ مقرب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور )١(
 - نوردتأ لاقف ناباتك هدي ىفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ لاق صاعلا نب ورمع نبا
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 اهنم باجح لكل ذإ هللا الإ هعورف ىصحي ال ملع وهو باجح فلأ نيعبسلا بيغلا
 ةيميهاربإلاو ةيدمحملا حاورألا ملع اهنمو بادآو ةريشك مولع ةيصاخلا مكحب
 مث دمحم حور مث سدقلا حور حاورالا ملعأ نأو اهبتارم ملعي هنمو ةيقاحسإلاو
 ىف نيفشاكلا فشك فالتخا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلغ مدآ حور مث ليربج حور
 )١(. (ىعور يف ثفن سدقلا حور نإ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق كلذ
 حاورألا لضفأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم حور نأ مهضعب بهذو مهفاف

 كلملا كيلإ دجس هب ىذلا ىنوكلا باجحلا ملع اهنمو رظن هيفو سدقلا حور ىتح
 هؤاهتناو هؤادتباو ىناوهشلا باجحلا ةرضح ملع اهنمو عساو وهو كيلع رادتسا هبو

 تاهبش نم ظفحتلا ملع اهنمو نيترك رصبلا عوجرو نيطسقملا نزو ملع اهنمو
 اهنمو فيرعتلاو سينأتلاو نيصقنلا راجشأ ملع اهنمو رئاصبلا تاطلغو رطاوخلا
 ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف ليصفتلاو راتسلا بجح ملع
 ا .. ملعلا

 بر نم باتك اذه ىنميلأ هدي ىف ىذلل لاقف انربخت نأ الإ هللا لوسراي ال انلقف ناباتكلا ناذه ام -
 صقني الو مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث مهلئابقو مهئابآ ءامسأو ةنجلا لهأ ءامسأ هيف نيملاعلا
 مهئابآ ءامسأو رانلا لهأ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه هلامش ىف ىذلل لاق مث ادبأ مهنم

 لوسراي لمعلا ميفف هباحصأ لاقف ادبأ مهنم صقني الو مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث مهلئابقو
 نإو ةنجلا لهأ لمعب هل متخي ةنجلا بحاص نإف اوبراقو اوددس لاقف هنم غرف دقرمأ ناك نإ هللا
 يلص هللا لوسر لاق مث لمع ىأ لمع نإو رانلا لهأ لمعب هل متخي رانلا بحاص نإو لمع ىأ لمع
 انثدح ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف دابعلا نم مكير غرف لاق مث امهذبنف هيديب ملسو هلآو هيلع هللا
 ثيدح اذهو رمع نبا نع بابلا ىفو ىسيع وبأ لاق هوحن ليبق ىبأ نع رضم نب ركب انثدح ةبيتق
 ْ . ئناه نب ىبح همسا ليبقوبأو حيحص بيرغ نسح

 نع ظفلب 417” مقرب هفنصم ىف ةبيش ىبأ نباو 1140 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور )١(
 سانلا اهيأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا نأ تربخأ لاق ريمع نب كلملا دبع

 رانلا نم مكبرقي ءىش سيلو هب مكترمأ دق الإ رانلا نم مكدعبيو ةنجلا ىلإ مكبرقي ءيش نم سيل هنإ
 تومت سفن نم سيل هنأ ىعور ىف ثفن نيمألا حورلا نإو هنع مكتيهن دق الإ ةنجلا نم مكدعبيو
 هوبلطت نأ ىلع قزرلا ءاطبتسا مكنلمحي الو بلطلا ىف اولمجأو هللا اوقتاف اهقزر ىفوتست ىتح
 . هتعاطب الإ هدنع ام لاني ال هنإف هللا ىصاعمب
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 رجحلا ةروس مولع نم ةكرابما ةولخلا هجتنت اممو

 نب لهس ناكو وه ام ملع هب ققحت نمو ءىش لك هب قولخملا قحلا ملع
 تامدقملاو بابسألا ملع اهنمو لدعلا وه لوقي هنع هللا ىضر ىرتستلا هللا دبع
 هلوقو ال مأ ملعلا اهلولدم لهو ةماعزلا ملع اهنمو بيغلا ملعل ةطساو نوكت ىتلا
 ("!مراغ ميعزلا ) هلوقو .(') ( اومعز بذكلا ةيطم ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ملع اهنمو ةفيثكلا راونألا نود ةلزنملا راونألا ملع اهنمو .(')( مهديس موقلا ميعزو
 نيبو هنيب قرفلا امو ؟ ماعوأ صاخ وه لهو ؟ نوكي اذ اميفو ىهلإلا نذإلا
 ةوبنلا ملع اهنمو ؟ ال مأ رمألا ىف ىصعي امك نذإلا ىف ىصعي لهو ؟رمألا

 ىوقتلا ملع اهنمو نامزلا ملع اهنمو دحاولا نيع ىف لكلا باطخ رس ملعي هنمو
 ؟كلذ ريغ مأ ةياقولا نم كلذ لهو ىلاعت هلل ءاقتالا فيضأ فيكو اهبتارمو

 ناسنإلا سفن ةلزنم ملع اهنمو هبيكرتو نيهاربلا ملع اهنفو ىدعتلا ملع اهنمو

 ملع اهنمو نازيملا ملع اهنمو سافنألا ملع اهنمو هريغ نم ىلاعت هللا دنع
 دعب سدقت نم مكح ملع اهنمو كوكشلا تارضح ملع اهنمو ىنوكلا سيدقتلا
 ةمحرلا ملع اهنمو ةرجألا نم وأ رجألا نم لهو ةراجإلا ملع اهنمو ثبخلا
 بلاطملا ةياهن ملع اهنمو لوقعلا كرادم ملع اهنمو ةرتسلا ملع اهنمو ةيسودقلا
 وه امك ؟ ىهتني ال مأ ملاعلا ىف ىلاعت هللا ملع.ىهتني لهو تاطاحإلا ملع اهنمو
 ال امك ىهانتت ال ىلاعت هتامولعم نأ انخيش هيلإ بهذ ىذلاو نيملكتملا نيب فالخ

 وه لهو بابحألا باتع ملع اهنمو مهفاف ملعلل ةعبات تامولعملا ذإ هملع ىهانتي
 ' ؟ال مأ بحملا ماقم ىف كلذ حدقي لهف ةذخاؤم ناك اذإو ؟ةذخاؤم وأ فيرشت

 اهلك ال هوجولا ضعب نم كلذ نأو لاجرلا ىلع ءاسنلا فرش هوجو ملع اهنمو

 )١( حيحص ىنابلألا لاقو اومعز لجرلا ةيطم سئب دواد ىبا ننس ىفو ثيدحب سيلو لثم اذه .
 هاورو 77145 مقرب هدنسم ىف دمحأ مامإلاو 1417517 مقرب هفنصم ىف قازرلا دبع هاور (؟)
 الو ىنعقم ةحنملاو مراغ ميعزلا : لبج نب ذاعم نع ظفلب 754 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا

 حيحص ىنابلألا لاق ثراول ةيصو .
 .طوطخملا نم ةطقاس مهديس (؟)
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 ىلإ ايندلا كولم ربكأ تعدتسا ىتلا ةوقلا لاجرلا قلطم ىلع نهفرش هوجو نمف
 نب نيدلا ىيحم خيشلا لاق انه نمو ةيصاخلا مكحب اهل ونحلاو اهيلإ دوجسلا ةمه
 ةوق !!دشأ ءاسنلا سافنأ نم نيقولخملا ةكئالملا نإ هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرعلا

 لاجرلا نم لمكلا ىلع بجحلا لادسإ ملع اهنمو ةكئالملا ىوقأ مهف مهريغ نم.
 ىلع نوردقي ال رشبلا ناك نيح ىلاعت هللا ةرضح بساني ال اميف اوعقو ىتح
 الو ملعت ىتلا رارسألا متك ملع اهنمو ادبأ هلالجل ىغبني امك هللا عم روضحلا ماود
 .('!/ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ناكو ىلاعت هللا لهأ نم قيرطلا لهأ نيب الو لاقت
 مل نيملكتملا رئاس نم تافصلاو تاذلا ىف ملكت نم لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر

 دبع خيشلا امأو هنع ىلاعت هللا ىضر ةسومان براش نزو ىلاعت هللا رس نم اوطعي
 ذإ هلقعب هبتك ىف هلاق ام عيمج ىف نوفراعلا هأطخف هللا همحر ىناليكلا ميركلا
 ىف ةماعلا ةيالولا ملع اهنمو ةحئار اهل مشي الو ةرضحلا كلت ىف حبسي ال لقعلا

 اهنم ذخأي ىتلا نيعلا نم هفشك لاح ىف عئارشلا ذخأي نأ ىلولل لهو دوجولا
 ةريصب ىلع وه ذإ عباتلا رجأ هل لهف ذخأ اذإو ؟ ال مأ مهضعب هاعدا امك ءايبنألا
 نيعلا كلت نم هذخأي اميف ةمصعلا مدعل ؟ ال مأ عباتلا ناميإ ىلع ديزت امير

 باحسنالا ملع اهنمو سيفن ملع وهو قحأ وه ذإ ذوخأملل ةبسنلاب ال هيلإ ةبسنلاب
 دحأل نكمي ال هنأو قئالخلا عيمج ىلغ ردقلاو ءاضقلا باحسنا مكح ملعي هنمو

 تاريدقتلا نم ىلاعت قحلا هبتك ام غرف نإ الإ ةيصعم اهدعب سيل ىتلا ةبوتلا
 ماقم لهأل هادعتي مأ ناميإلا ماقمب صاخ ةبوتلا ماقم لهو دبعلا كلذ ىلع

 0 ةريثك ةلدأ ىلإ جاتحيو ديعب روغ هيف ؟ناسحإلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ هل خيش ال هنإ لاقي ناكو ءايلوألا نم ناك ىلوبتملا ميهاربإ )١(
 هنإ هتاقبط ىف ىنارعشلا لوقيف ءامركلا نم ناكو ةظقيلا ىف هأر مث مانملا ىف اريثك هاري ناكو ملسو
 نجعي ناكف سفن ةئامسمخ وحن ىف هدنع سانلا عمتجي ناكو ىابتياق ناطلسلا مايأ ىف ءالغ ثدح

 هل لاق ىتح رومأ ىف ىابتياق ناطلسلا ضراعي ناك هنإ ليقو هتايح ىف جوزتي خل مهمعطيو مهل
 هيفكت ةفرح هل نوكي نأ الإ ريقفلا بحأ ال لوقي ناكو تنأ امإو رصم ىف انأ امإ ىابتياق ناطلسلا
 .77/7 ج ىربكلا تاقبطلا .. سانلا لاؤس نع
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 لحتلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 مهل هيطعم وه امب هديبع ىلاعت قحلا حدم ةمكح ملعي هنمو حدملا ملع
 هنم ءايحلا نم نوفراعلا دابعلا باذ انه نمو ىهلإلا مركلا ةياغ كلذو هلضف نم
 ام لامكلا تافص ىف هل ةعزانملا نم ملع الول ىلاعت هنأ مهدوهشل ىلاعتو هناحبس
 ةيناسنإلا ةكلمملا ملع اهنمو ةخيشخشلاب هنوهلي حيصي امل ريغصلاك انيلإ اهبسن
 هبارضأو ىبرعلا نب نيدلا ىيحم خيشلاك ةريثك ابتك نوفراعلا هيف فنص دقو
 ةيعرشلا ماذملاو دماحملا عيمجل كلف ناسنإلا نإ ملعلا اذه ىف لوقلا صخلمو
 دبز انباتك ىف كلذ انحضوأ امك قرشتو فاصوألا عيمج هيف برغت ةيفرعملاو
 نا ملعي هنمو ةباجإلاو ءاعدلا ملع اهنمو فوصتلا ملع ةديز ىلع مالكلا ىف مولعلا
 همرك اشاح الئاس دري نأ ميركلا ىلع لاحم هنأل دري ال دبعلا هب اعد ءاعد لك
 قحلا رجح ىف دبعلا ذإ ةدارإلا مكحب تاقوأ .ةباجإلا مكح روهظل نكلو كلذ نم
 دسف مهسوفن هيلإ تعد ام لك ىلإ اوبيجأ ول لافطألاو هحلصي امب هيبري ىلاعت
 نأ ملعي هنمو دوهشلاو ةاضقلا بتارم طورش ملع اهنمو دهاشم وه امك مهلاح

 هنم فيخ نم قح ىف ىه امنإ دوقعلاو تالماعملا ىلع ةداهشلا ةيعورشم لصأ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاف ةمصعلا مدعل ةمألا رئاس ىف مكحلا ممع نكلو دوحجلا
 ٠ ءادنلا فلخي لهو نمؤملا ىداتي مانقم ىأ نمو ىهلإلا ءادنلا بادآ ملع اهنمو

 مهضعب عم سانجألا نيب تاوادعلا بابسأ ملع اهنمو ؟ ال مأ ىدانملا فالتخاب
 هللا نيب ةوادعلا بايسأ ملعي هنمو سنجلا فلتخا اذإ طقست ةوادعلا نأ نايبو اضعب
 : نم وأ نيفرطلا نم دجوت نأ ةوادعلا طرش نم لهو ةوادعلا ىه امو هقلخ نيبو

 نم الإ ةوادعلا نوكت ال وأ دحأ لجأل ادحأ ىداعي نأ دحأل لهو ؟دحاولا فرطلا

 اهتابثو بولقلا ىف اهئاقلإ بابسأو ةبحملا ملع اهنمو ؟هريغ لجأ نم ال هسفن لجأ
 بحلا طرش نم لهو لحملا ىف قلخي قلخ وأ ىدوجو لاقتنا اهؤاقلإ لهو اهيف
 عم ىرت لامعألا نأ ملعي هنمو دهاشملا فالتخا ببس ملع اهنمو ؟ ال مأ ةبسانملا
 فيرش ملعوه اهنايعأ ال اهماكحأ ىرت ةينوكلا ضارعألاو ةينوك اضارعأ اهنوك
 اهنمو عساو ملع وهو عمجلا ةيدحأ نم ال عمجلا نم ىربتلا تارضح ملع اهنمو
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 هلاوحأو هلكوت ىف دبعلا عوجر ىهلإلا ملعلا ىف حدقي لهو لكوتلا تارضح ملع
 كرتشملا لاجرلا ملع اهنمو ؟ ال مأ ةيهلإلا ءامسألا رئاس نود صاخ مسا ىلإ
 هنع ىلوتي نم رثأتي لهو ديقملاو قلطملا قحلا نع ىلوتلا هجتني ام ملع اهنمو
 رتسلا ريغب ةراتو رتسلاب ةرات نوكت اهنأو ةمحرلا ملع اهنمو رثأتي ال وأ ىلوتلا دنع.

 ميركلا ماركإ ببس فرعي هنمو مهلزانم مهليزنتو مهقوقح قلخلا ءاطعإ ملع اهنمو .

 ملع اهنمو عرشلا مكح ىف املع نظلا ةيمست زاوج ببس ملعي هنمو ميثللا ةازاجمو
 ال هنأل بيجع ملعوهو عاضيإلا ىف ةضراعملا ملع اهنمو ىلقعلا مارحلاو لالحلا
 هوجو ملع اهنمو عاتمتسالل رتشم هنأكف ةصاخ عاتمتسالا الإ كلذ ىف هل قلعتم

 هبح صاخلا هجولاب ىنعأو هوجولا عيمج نم ال ةصاخ هجوأ نم ةيهلإلا ةبحملا
 ةبحملا هوجو ىؤاست مدع ملعي هنمو نينمؤملل هبحو نيرهطتملل هبحو نيباوتلل
 ملع اهنمو اهيف ليصفتلل ةدئاف ىأف كلذك نكي خل نإو تاقبطلا هذه ىواست مدعل

 ملع اهنمو تادراولا دنع تابثلا بادآ ملع اهنمو اهتضايرو سوفنلا ةدهاجم بادآ
 ملع اهنمو ةرخآلا رادلا نود ايندلا ىف ءازجلا ملع اهنمو ىسنجلا بسانملاب دييأتلا
 اهنمو اهب اهبحاص فرعي ىتلا راونإلا ملع اهنمو نوكلا ىدعتي ال هنأو نالوجلا
 ةقلعتملا ةبحملا ملع اهنمو هنم دمحي امو ('7رغصألا كرشلا نم مذي ام ملع

 ءامسألا ءادتبا ةرضح ملع اهنمو هريغ نود اهنم دومحملا فرش نايبو ناوكألاب
 ببس نايبو ةلدألا ذخأم ملع اهنمو رابخألا ملع اهنمو للعلا ملع اهنمو ىنكلاو
 سانلا عبتا ملعلا اذه نمو حيجرتلا بابسأ ملع اهنمو دحاولا لولدملا ىلع اهترثك
 نيمآ ةفصلا هذه لامعتسا نم انظفحي ىلاعت هللاف هوذبنو قحلا اوكرتو مهءاوهأ

 بذكلاب قدصلا اهيف سبتلي ىتلا تارضحلا ملع اهنمو نيهجولا تاوذ ملع اهنمو
 فالتخا ملع اهنمو ةواقش اهيف نوكي ىتلا رومألا نم دبعلا هب رتتسي ام ملع اهنمو
 ةيونعملا قازرألا ملع اهنمو هصاوخو ددعلا ملع اهنمو موتخلا ملع اهنمو لاوحألا
 هيف هفرصتو هلكوم لام نم ليكولا قافنإ ةمكح ملعي هنمو قافنإلا ملع اهنمو

 نإف ملاع لكب قيلي ىذلا هيزنتلا ملع اهنمو هل سيل لاملا نوك عم كلاملا فرصت

 .ءايرلا هب دوصقملا )١(
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 هسفنب هملع ردق ىلع ىلاعت قحلا هزني ملاع لكف ملاوعلا فالتخاب فلتخي هيزنتلا
 هب ةصتخملا ثداوحلا مايق نعو تاثدحملا ماهوألا هب طيحت ام لك ىلع ههزنيف

 هب هروهظ نوكي لحم ىلإ هدوجو ىف رقتفي ال نم ناحبس الثم ضرعلا لوقيف
 مسجلا لوقيو هدجوي دجوم ىلإ هدوجو ىف رقتفي ال نم ناحبس رهوجلا لوقيو

 تاهيزنتلا هوجو نم كلذ وحنو هكسمت ةادأ ىلإ هدوجو ىف رقتفي ال نم ناحبس
 . ضرعلاو رهوجلاو مسجلاب ةصاخلا

 .. ميلع عساو هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ءارسإلا ةروس مولع نم ةكرابما ةولخلا هجتنت اممو ٠

 مولعلا نم ةيؤرلا كلت ىطعت امو فرافرلاو قاربلا ةيؤر ةجتنت ام ملع
 هتطسابم ىف هصبقو هضبق ىف هطسب لاح ىف ىلاعت قحلا ةطسابم ملع اهنمو

 ملع اهنمو لاوحألا هذه باحصأ دنع ةدايزلا نم لصحي ام ملعي هنمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقب هيلإ راشملا ىهلإلا نازيملا ملع اهنمو تارشبملا
 اهنمو ؟ركذلا ىف عفرلا ىلع ضفخلا مدق ملو (!١ عفرلاو ضفخلا هديبو )
 ىلويهلا ءامكحلا هيمست ىذلا ءابهلا دهاش اذإ فشاكملل لاوحألا نم ودبي ام ملع

 ىلوألا ةيدرفملا ملع اهنمو ىلكلا مسجلا ىف اهنايعأ روهظ لبق ملاعلا روص نم
 ملع وهو ىرصنعلاو ىعيبطلاو ىناحورلاو ىهلإلا لسانتلاو جاتنإلا اهل عقو ىتلا
 . تقطن اهنال تادوجوملا عيمج ىف ةيراس اهناو ةايحلا ةرضح ملع اهنمو زيزع
 ىلع كلذب ناميإلا بجيف ىح الإ هدمحب حبسي ال هنأ مولعمو هدمحب هلل ةحبسم

 ءىش لك ةايح نودهاشي مهلك فشكلا لهأ نإف ةايحلا دهاشي نكي مل اذإ نمؤم لك
 : اهنمو انايع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع هننس ىف ١40 مقرب ىذمرتلا هاور )غ1(

 ضرألاو تاوامسلا قلح ذنم قفنأ ام متيأرأ لاق راهنلاو ليللا اهضييغي ال ءاحس ىألم نمحرلا نيمي
 ىسيع وبأ لاق ضفخيو عفري نازيملا ىرخألا هديبو ءاملا ىلع هشرعو هنيمي ىف ام ضغي مل هنإف
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 لزنت ةيفيك ملع اهنمو روشنملا قرلا ىف روطسملا باتكلا ماكحأ ةرضح ملع
 رردلاو رهاوجلا باتك لئاوأ ىف اهانصخل دقو كالفألا نم ةيهلإلا بتكلاو فحصلا
 اهلمحت ىتلا ةرفسلا بادآ ملعي هنمو بتكلا ةلزنم نم فحصلا ةلزنم ملعي هنمو

 اذامبف دحاو الإ ةقيقح دوجولا ىف ام نأ عم دودحلاب :نايعألا زييمت ملع اهنمو ٠
 صخلمو ؟ زيحتي ال دحاو هنإف مث ؟ وه امو ؟ زيمتي ءىش ىأ نعو ؟زييمتلا
 نيدضلا نيب عمجلا دهش نم الإ هنع باوجلا فرعي ال هنأ كلذ ىف لوقلا

 قحلا برق ةبسن نيب ناقرفلاو بسللا ملع اهنمو مدعلاب ىذغتلا ملع اهنمو
 روجألا باحصأو رونلا باحصأ ملع اهنمو تاومألا نم هبرقو ءايحألا نم ىلاعت
 . ملع اهنمو ادبأ هقتع حصيال ادبع هنوك عم ديسلل اريجأ دبعلا نوكي فيكو

 ملع اهنمو ناوكألاب موقت نأ ةهزنم اهنأو ةيهلإلا ةمظعلا هيزنت ةرضح
 ملعلا كلذ ماد ام تمي مل هملعول ىذلا ببسلا ملع نم ملع اهنمورارسألا

 روصتلا بعص ملع وهو هلحمو ىلفسلا ملاعلا هيزنت ملع اهنمو هل ادوهشم

 قوذ اهيلإ لصوي نأ نكميال ىتلا بتارملاو لزانملا ىف بيترتلا ملع اهنمو
 نيع اهعمجي لهو دادنألا ةرضح ملع اهنمو طقف ملعلاب ملعت امنإ لاح الو

 اهنمو بسنلا اهبلطت ةدحاو نيعل ماكحأ ىهو ةدحاو انيع دادضألا نوكتف ةدحاو
 تاذل ىنعأ هتاذل ىهلإلا داجيإلا ىف همكح لهو ناسمزلا ماكحأ ةرضح ملع
 ملعوهو .()[رمهدلا انأ ] ىلاعت لاق امك اهلزع نكمي ةيلوتب وهوأ نامزلا

 . قحلا ىلع مكحتف ةلهملا مدعو ةلهملا بجوت ىتلا قاوذألا ملع اهنمو فيرش
 نإ رخؤتو ميدقتلا ةادألا تضتقا نأ مدقتف ةادألا بسحب ءايشألا ىف ىلاعت
 ىلاعت قحلا دهشي اذامبو انل ةيهلإلا ةدهاشملا ملع اهنمو ريخأتلا ةادألا تضتقا
 ملع اهنمو كلذ ىف فشكلا لهأ برطضا دقو ؟ هب موقت ةفصب وأ هتاذب له هدابع
 ىف ىقبي ال نا ثيحب ةداهش ناكام دعب بيغلا ىلإ ةداهشلا عوجر ةرضح

 ىف لزنملا رونلا تارضح ملع اهنمو ليختي نأ هنأش نميف هنم لاثم لايخلا

 نوكتف ةعيبطلا مالظ ىفرثؤي مأ هتافص ىلع ىقبي لهو ةعيبطلا ةرضح

 ملسمو ىراخبلا هاور ثيدح نم ءزج )١(
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 ىلع لامعألا در ةرضح ملع اهنمو مالظلا نم ةعطقلا ىه ىتلا .(')ةفدسلاك

 نوكي الف ىهلإلا بضغلاو ةمحرلا نيب ىه ىتلا خزاربلا ملع اهنمو نيلماعلا
 نع نيلقثلاب تدعق ىتلا بابسألا ملع اهنمو دوجولا ىف هب لقتسي مكح دحاولا
 ةنسلأ ىلع ةداعسلا قيرط ىلاعت هللا ةنابإ دعب مهتداعس هيف ام لعف ىلإ ضوهنلا

 دادعتسالا فالتخال فلتخت لهو نايعألا ىلع ماكحألا فالتخا ملع اهنمو هلسر
 ةيقيدصلا ةرضح ملع اهنمو ؟ةمكاحلا ماكحألا فالتخاب وأ تاقوألا فالتخأب
 رسلا هنع ىلاعت هللا ىضر ركبوبأ لان ماقم ىأ ىفو ةداهشلا ةرضح ملع اهنمو

 تدراوت اذاملو رانلا بتارم ملع اهنمو ؟رسلاوه امو ؟هريغ هب لضف ىذلا .

 تارصح ملع اهنمو اهنولخدي نيذلا فانصألا نم مسا لكل امو ؟ اهيلع ءامسألا
 ىلاعت قحلا ىلع زوجي ام ملع اهنمو ةروصلاب عقاولا مكحلا ىلع قباسلا ءاضقلا
 ملعيو رسعلا نود رسيلاب ىلاعت قحلا فاصتا ملعي هنمو عنتمي امو توعنلا نم
 لعافلا هنإف ةبوعص هقح ىف حصي ال هنأ عم نوهألابو هدنع بعصألاب دارملا

 ملعي هنمو ةلازإلا ملع اهنمو ليضفتلا لعفأ هقح ىف روصتي فيكف اعيمج نيرمألل
 . ويأ ناكو فرعي هل فصو الف نيتلباقتملا نيتفصلا مكح نم دبعلا ةلازإ ةحص
 حابص الو ىدنع ءاسم ال هنأل ىل فصو ال نآلا انأ لوقي ىماطسبلا ديزي

 ..انامز تكحض لوقي اضيأ ناكو حابصلاو ءاسملاب ديقت نمل نوكي امنإ فصولاو
 مكح ملعي هنمو ةعزانملا ملع اهنمو ىكبأ الو كحضأ ال مويلا امأو انامز تيكبو

 هب ءاجامبو هب هناميإ عم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هيلإ لسرملا ةعزانم
 . لوسرلا نيب مكحلا ىلاعت هللا ىلوتيو لاحلا اذه ىف ءامصخ ناعجريف هللا دنغ نم

 ام هللا نع غلبي هنأو ىوهلا نع قطني ال لوسرلا نأب هملع عم هيلإ لسرملاو
 امهنيب مكحيل هللا ىلإ عفريف هب ءاج ام سفن ىف هيلع ىعدي هلك اذه عمو هب هلسرأ
 مصخلا نم قيدصتتلاو ناميإلا دوجولو روصتلا ىف مولعلا بعصأ نم ملع وهو
 ام هفلخ كرت نمو كرترمأ لك ىف كرتلا ةمكح ملعي هنمو كرتلا ملع اهنمو
 نمو اهلوصأ ىلإ عورفلا باستنا ملع اهنمو همكح ام همامأ نوكي نأ هل عرش

 )١( ج برعلا ناسل ليللا ةملظ كيرحتلاب فدسلا فدس ١141/9.
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 روهظ ملع اهنمو فشكلا قيرط نم هيف ىلاعت هللا مكح ام هلصأ ريغب اعرف قحلا
 ىهف ةدوجوم ةروصلاو هل دوجو ال مدع لطابلا نأ عم قحلا ةروص ىف لطابلا
 نوكي ىذلارتسلا امو قحلل ىه امنإ ةروصلاو ؟رهظ ىذلا لطابلا نيع نيأف قح
 قرفلاو رطاوخلا ملع اهنمو ؟ قحلا ةروصب قحلا هرتسي ىتح قحلاو لقعلا نيب

 الب ىناثلاو ىناثلا فالخب لوألا رطاخلاب ذخاؤم ريغ ناسنإلا نأ ملعي هنمو اهنيب
 ىف قدصي امكرومألا ضعب ىف ىناثلا ىف قدص اذاملف لوألا ةروص نيع كش
 مدع هلصأ ددعلا بتارم نم داز اميف ىناثلاو ؟ىناذلا ةبترمل كلذ لهف لوألا
 فيرش ملعوهو اهب رهظ وه امم رهظ ام دادعألا نم رهظ لوألابو دوجو .لوألاو
 ىف قئاقحلا بلق نمل ةيرحلاب لاثمألا نم باجحلا هقرتسا نم قاحلإ ملع اهنمو
 قاوذألا ملع اهنمو اهلوصأ ريغب عورفلاو اهبتارم ريغب رومألا قحلأف هرظن
 تطعأ ةيهلإ ةبسن ىأف قوذ ريغ نم روعش اهب ملعلا نأ عم ىلاعت هللا ىلإ ةفاضملا

 ملعي كش الب وهو ('7«ملعن ئتح 3 ىلاعت هلوقك ىهلإلا ملعلا ىف مكحلا اذه لثم
 اذه ىلع مالكلا انطسي دقو مهريغ نع الضف ءاملعلا ىلع ديعب هروغ ملعلا اذهو

 ريداقملا ملع اهنمو بجعلا ىرت هعجارف رردلاو رهاوجلا باتك رخاوأ ىف ماقملا
 نم عقاولا اذه عفد ةلازإل دبعلاب لثملا لبقت ال ىتلا ةفصلا ةماقإ رادقم ملعي هنمو
 نيب طلخف هعضوم ريغ ىف مامإلا لزنم الثم فلخلا لزنأ ىذلاك صخشلا اذه

 فلخ نم مكارأ ىنإ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نأ اذه ليختو قئاقحلا
 رظنلا مكح هل لعج امنإ هنأ اذه نع باغو امامإ راص هتيؤرب هنأ .(0(ىرهظ

 تحت ثبللا نع صخشلا اذه زجع نإف فلخ فلخلاو مامإ مامإلاو مامإلا وه امك

 نع هزجعل قحلا ىأر الو هطلغ هل فشكي ملف لثملا ةيمدعلا ةفصلا هذه مكح ردق

 « نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعت ئتح مكولبنلو 3 ١ ةيآ دمحم ةروس 0(
 لاق ةريره ىبأ نع ١ مقرب هكردتسم ىف مكاحلاو 474 مقرب ةحيحص ىف ةميزخ نبا هاور )س0

 لاقف فوفصلا رخآ ىف ناك الجر ىدان ملس املف رهظلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص

 فيك رظنيلف هبر ىجاني موقي امنإ ىلصي ماق اذإ مكدحأ ن نإ ىلصت فيك رظنت الأ هللا ىقتت الأ نالف اي

 اذه .. . ىدي نيب نم ىرأ امك ىرهظ فلخ نم ىرأل هللاو ىنإ مكارأ ال ىنإ نورت مكنإ هيجاني

 . . ةقايسلا هذه ىلع هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح
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 ىفنلا ةايحب هبلطي رخآ ملع ىف لصح هسفن اهيف ىنفي ىتلا ةدملا هذهب مايقلا
 ىلع هسفن فرش هل رهظف هسفن اهيف ىنفي ناك ىتلأ ةفصلاب هل نييفوم نيدودعم

 ماقملاو ة ةروصلا ىف كارتشالا عم هسفن ماقم هلاثمأ نم ةعامجب ماق ثيح هريغ

 نم مظعأ اهسفن ىلع سفنلا قح لعجو امهنيب ناقرفلا ىلاعت هللا نيب دقو لاحلاو
 ريغ نم ةئيشملا ىف ريغلا سفن لتاق لخدأف تغلب ام تغلب هيلع اهلاثمأ قوقح
 هسفن لتاق لعجو هب مهقوقح قلعت عم هذخاؤملاو وفعل نيب اهلعجو هذخاؤملاب عطق
 قحأ هللا قح نإ ) درو دقو هسفن ىلع هسفن قح مظعل ةنجلا هيلع مرحو رانلأ ىف

 لهو باجحلا ملع اهنمو سنلا قح كلذك لعجفريغلا قح نم ('7( ىَضُقي نأ
 ىلاعت هللا مع قلعت ملع اهنمو رخآ رمأب وأ مهباجحب نوكي باجحلا لهأ باذع
 رخأتي ملو ةسلاجملاو ةدهاشملا قيرط نم ملاعلا ىف امب نا اوكألا هكردت ىذلا
 هللا دنع نيعم صوصخم ناهز ىلإ لامعألا نم ناوكألا نم ناك امب فيرعتلا
 مهسيلج قحلا نوكل ىلاعت هللا نيركاذلا تارضح سلاجم عاستا ملع اهنمو ىلاعت
 بضغلا نمركذلا نع ىلوتلا هجتني ام ملع اهنمو عساولا مسالا ةرضح نم
 ْ 0 . ىهلإلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 فهكلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 . عامتجالا لاح ىف نيدضضلا نم لك ىلع علخي وهو دادضألا عامتجا ملع

 ىلاغت قحلا رتس نم ملع اهنمو تافصلا ال تاوذلا ماكحأ نم رخآلاب صتخي ام

 لسرلل ةاداعمو دهج نع هرتس نمو ةعيبط مكحو لهج نع هرتس نمو ملع نع

 ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج لاق سابع نبا نع ظفلب 7177 مقرب هدنعم ىف دمحأ مامإلا ىور )١(
 ىلع ناكول لاقف اهنع هيضقأفأ رهش موص اهيلعو تتام ىمأ نإ هللا لوسراي لاقف ملسو هلآو:هيلع هللا
 نب ةملسو مكحلا لاقف ناميلس لاق ىضقي نأ قحأ هللا نيدف لاق معن لاق اهنع هيضاق تنكأ نيد كمأ
 .سابع نيا نع اذه ركذي ادهاجمانعمس الاق ثيدحلا اذهب ملسم ثدح نيح سولج اعيمج نحنو ليهك
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 نأو ىماعتلا ملع اهنمو ةقيقحلا ال زاجملا ىلع ةيهلإلا بسنلا ةحابإ ملع اهنمو
 عفر ملع اهنمو هنالذخ ديري نمم ديبعلا ضعب ىلع رمألا ىمعي نأ ىلاعت قحلل
 تافصلا ملع اهنمو امهنيب عمجلا لماكلل نأو ةيهلإلا بسنلا دوهشل ةينوكلا بسنلا
 هريثأتل دبعلا هب فصوي عوشخلاك مكحلا ىف اهل ةيلصألا تافصلا ةيعبتو ةراعتسملا .

 بلقلل نأو رئاصبلا ملع اهنمو قحلا مكح كلذك الو هبلق ىف ىهلإلا ىلجتلاب
 ىلاعت هللا هافخأ ام عيمج نأ ملعي هنمو روهظلاو ءافخلا ملع اهنمو رئاصبو ً(رصب
 ةفلاخملا عقتل لسرلا لاسرإب باجحلا ةمحر ملعت هنمو هب ةمحر دبعلا نع

 نع ىهلي ام لك فالتإ زاوج ملع اهنمو ىهلإلا بادجلل اراثيإ ارهاظ مهل ةاداعملاو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلسل عقو امك لاومألا رئاس نم هركذ نعو لجو زع هللا
 فصوت ال ءايبنألا نأ مولعمو هيلع ليخلا ضرع رصعلا ةالص نع هلغش نيح
 بابحألا نم ةماعلاو ةصاخلا ىلع سيلبإ طيلست ةمكح ملع اهنمو ءاهفسلا لاعفأب
 نوموصعم ةصاخلا نإف ةصاخلا نود ةماعلا ىف الإ كلذ رثؤي ال نكلو ءادعألاو

 بوجو ملعي هنمو مامإلا قوقح ملع اهنمو هتسوسو نم ال هتسوسوب لمعلا نم

 ملاعلا ىف داسفلل اعفد تاحابملا نم هب رماي ام عيمج ىف نامز لك ىف هتعاط
 اوءاش ام اهباوبأ نم اودسي ةعيرشلا ىلع هللا مهنمأ ءاملعلا نأ امك هيلع نيمأ هنأل

 عنمو ملاوعلا هنم تأشن ىتلاردقلا رس ملع اهنمو كلذ ىف ةحلصملا اوءر اذإ
 رباكألا الإ هنم اوقح امو ملاعلا ىف هأشنأ نم لتقب مكحو هيف ضوخلا نم عرشلا
 ناسنإلا هيطعي ام عيمج نأ ملعي هنمو ءاخسلاو دوجلاو مركلاو راثيإلا ملع اهنمو
 نم كيش ميركلا ىطعأ امف ىخسلا وأ ميركلل ال ريغلا كلذل قزر وه امنإ هريغل

 روعأ لاجدلا نوك ىف ةمكحلا امو تافصلا ىف ةمكحلا ملع اهنمو ادبأ هسفن قزر

 هنوك عم قعص ملو ؟اهلأس نيح لبجلا ىلع ىسوم ليحأ ملو ةيؤرلا ملع اهنمو
 ىلع مونلا ءايبنألا تراتخا ملو هتفص تايفيكو مونلا ملع اهنمو ؟مزعلا ىلوأ نم
 وأ هللا انأ لاق نم مكحو ةيهولألا تعدا ىتلا فئاوطلا ماكحأ ملع اهنمو ؟اهروهظ

 مهلتقب تمكحولو ةعيرشلا نإف امهبارضأو ديزي ىبأو جالحلاك وه اتأوأ ىناحبس
 ملع اهنمو ءاشي نم هللا ظفحيو ريثك مادقأ تلز انه نمو ةقيقحلا فلاخت ال اهنإف
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 ةينابزلاك انه ةملظلا ناوعأ مكح نأ ملعي هنمو هيف مه امب باذعلا ةكئالم ميعن
 كلذكف رومألا فاشكنال املظ ةينايزلا ىلإ كلانه بسني ال ادحأ نأ امكف كانه

 ةرخآلا ىف ةينابزلا نأب قرفي نكل كلذل مهكرحم نايسنو مهعم فوقولا ىغيني
 مهنايصعب مكح انه نمورمألا ال ةدارإلا تحت انه ةملظلاو ىهلإلا رمألا تحت
 برقو ىعسلا نيب قرفلا امو برقلا ملع اهنمو نيتمحرلا ملع اهنمو ةينابزلا نود
 ملع اهنمو .؟داوملا ىف هيف ىلجتلا عقي ىذلا دودحملا برقلا وهو عارذلاو ربشلا
 ملع اهنمو صاخلا بدألا ملع اهنمو هباشتملاو مكحملا ملع اهنمو قتفلاو قترلا
 اهنمو رومألا تابث ملع اهنمو ىقشي امو هنم دعسي امو عابتالا ملع اهنمو ةلدألا
 هروغ ملع وهو هوركملا ىلإ ةباجإلاب ربجلا ملع اهنمو مكحلاو مكحلا ةبترم ملع
 ىذلا هجولا ريغ نم كعاتم كبهي هبحاص نأ هصخلمو سيبلتلا ملع اهنمو ديعب
 تملع اديدح رصبلا ناكو ءاطغلا فشكنا اذإف كيلع اسيبلت كعاتم هنأ هنم فرعت
 ريغت الإ هيدل امم كدافأ امو هدنع امم كداز الف كديب ناك ام الإ كاطعأ ام نأ
 لزي مل همرح نمو هبورشم ىف ىرلاب لاق ملعلا اذه ىلع فقو نمف روصلا
 . ملع ىنسأ نم وهو هدنع هنأ هب رعشي ال نكلو هيوري ىذلا هدنع ءاملاو اناشطع

 ضرألا هبلطت ام نيع سيلف ضرألل رطملاك وهف لجو زع هللاب نوفراعلا هبهوي
 ..9هتروص تريغتف ارطم اهيلإ لزن مث اراخب اهنم دعص اهراخب ىوس ءاوترالا نم
 اهتبجح ام كلذ تملعولو اهئام نم الإ توترا الو تبرش امف لحملا فالتخال
 الإ كاطعأ ام هنأ ىهلإلا ملعلا نم عونلا اذه ىخأ اي تهبش اذإف .(7١تارصعملا
 لاق اذلو هملع هسفن نمف ملاع لكف وه الإ هملعي الف هيلع ىلاعت وه ىذلا امأو كنم
 . تاناحتمالا ملع اهنمو ةيهولألا ىف دبعل قوذ ال هنأل هلل الإ هللا فرعي ال هللا لهأ

 رمأ لثتمي مل اهب ىتلا ةبسانملا بابسأ ملع اهنمو ركاشلاو رباصلل رسيلاو رسعلاب
 ؟ بسانملا مدع وأ بسانم رمأل هلثتما له هلثتما نمو هرمأ هللا ىصع نم هللا

 ىتح ناسنإلا ىلع تاناويحلا طيلستك ىلعألا ىف ىندألا ريثأت بابسأ ملع اهنمو
 مولعلا نم ناسنإلا تاناويحلا هيف كراشي ام ملع اهنمو ثوغرب هصرق نم ملأتي
 نيع ىف ةدحولا ملع اهنمو اهنطاوب ىف اهل ىلجت ىذلا ىلجتلا نع ةرداصلا

 . 977/4 ج برعلا ناسل .. رطملاب رصتعت بئاحسلا ليقو رطملا اهيف باحسلا تارصعملا_(1)
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 ملع اهنمو اهباحصأ ددعو اهددع ةفرعمو ىفلزلا تاجردلا ملع اهنمو عمجلا

 هنمو ماكحألا نم هب صتخي امو قطنلا ملع اهنمو نآرقلا ىف مهفلا تارضح
 ملع اهنمو ددعلا ملع اهنمو هسفن نع نايبلا ىف هتبترمو ءىش لك قطنم ملعي

 ملع اهنمو امهنيب قرفلاو بتارملاو تافصلا ضعب ىف لهاجلل ملاعلا كارتشا ٠
 ىف الطاب داع عرش ىف اقح ناك ىذلاك راصعإلاو نطاوملا لدعلا ماكحأ فالتخا

 ملع اهنمو بجاو هخسنو بجاو هقيقحت ناميإلا نأ عم ئراطلا خسنلاب رخآ عرش
 تادلوملا ملع اهنمو مذلاو دمحلا نم كلذب قلعتي امو قحلا ىلإو قحلا نع لودعلا

 نم ءايشألا نايعأ ىلع رهظت املو ملاعلا ىف تعضو اذاملو تاهمألا ىه ىتلا .
 اهنمو ءانبألا حالص هيف امم تاهمألا هلمحت ام ةفرعمو ءابآو تاهمأل ابأ نوكي

 تدازو رفكلاب ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا تبهذ املو اهضئاقنب رومألا باهذ ملع
 ملع اهنمو عون لكب ةصاخلا مولعلا ىف هيطعت امو نجلا ةأشن ملع اهنمو ركشلاب
 همومعل !! ملاعلا اذه نم عدبأ ناكمإلا ىف نكي مل هلجأل ىذلا ىلجتلاو رتسلا

 ىدوجولا لامكلا ىف هنم ديزأ ال هلاثمأ الإ ناكمإلا ىف قبي ملف بتارملا عيمج
 ةبتر نع جرخي مل ىهانتي ال ام ىلإ قلخ ام ىلاعت قلخ ولف لوصألل ظفاحلا

 هللا ىلص هلوق وحن ىف بولقلا تارضح ملع عومجم اهنمو ناكمإلاو ثودحلا

 ىف ايهلإ اقطن كانه نإف . (')(نوتفملا كاتفأ نإو كبلق تفتسا ) ملسو هلآو هيلع

 ىف ىمثيهلاو ١ مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلاو 14/4١ج هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاو )١(

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل تيءارت لاق عقسألا نب ةلثاو نع ظفلب 714/٠١ ج دئاوزلا عمجم

 . ىبنلا لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو نع حنت ىأ ةلثاو اي هباحصأ ىل لاقف فيخلا دجسمب
 رمأب انتفتل هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب تلقف توندف لاق لأسي ءاج امنإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ال ام ىلإ كبيري ام عد لاق كلذب ىل فيكو تلق لاق كسفن كتفتل لاق كدعب نم كنع هب ذفني

 نكسي بلقلا نإف كداؤف ىلع كدي عضت لاق كلذ ملعب ىل فيكو تلق نودفملا كاتفأ نإو كبيري
 ام تنأ ىبأب تلق ريبكلا ىف عقي نأ ةفاخم ريغصلا عدي عرولا ملسملا نإو مارحلل نكسي الو لالحلل
 تلق اهلح نم ةبسكملا بلطي ىذلا لاق صيرحلاام تلق ملظلا ىلع هموق نيعي ىذلا لاق ةيبصعلا

 مهئامدو مهلاومأ ىلع سانلا هنمأ نم لاق نمؤملا نمف تلق ةهبشلا مث فقي ىذلا لاق عرولا نمف
 مامأ قح ةملك :لاق لضفأ داهجلا ىأف تلق هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم لاق ملسملا نمف تلق

 . كورتم وهو مساقلا نب ديبع هيفو ىناربطلاو ىلعيوبأ هاور .. رئاج مكاح
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 هنأ ربخأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا هارجأ مالعإلا

 ىلإ كلذ ىف عجر نإف ناسنإلا ةداعس هيف قحوه ام الإ بلقلا ىف ىقلي ام ىلاعت
 مهبولق ىف ىقلي ال هنأل كلذك نوتفملا هب ىتفأ ام مكح لاقي دق نكل حلفأ دقف هسفن
 ةمئاقلا لاوحالا نيب ةلضافملا تارضح ملع اهنمو لماتف كلذك قحوه ام الإ

 ةرضح ملع اهنمو تايهاملا ةرضح ملع اهنمو مهيلإ رظن ريغ نم اهباحصأب
 مهنم نيلضملا ةمئآلا ذاختا ةمكح ملع اهنمو مكحلا فالتخا عم روصلا هباشت
 هب صتخا اذاملو ءالبلا دنع ءادنلا هنمو ءادنلا تارضح ملع اهنمو نيلضملا ريغو

 بيجي نأ بيجملل لهو نيلئاسلاو نيمئانلل ةباجإلا ةرضح ملع اهنمو معنلا نود
 لاح لاؤس ةباجإ وه لهف داز نإف ديزي الوأ لاؤسلا هيف عقو ام ةقباطم ردق ىلع
 ملاعلا طابترا نايبو طابترالا ةرضح ملع اهنمو مت نكي مل قطنلا نإف ال مأ
 وه ديفتسملاو ادبأ ىلعألا وه ديفملاو ديفتسيل ىلفسلاو ديفيل ىولعلاف ىلفسلاب ىولعلا
 نيبوجحملا ريثأت ةرضح ملع اهنمو ادبأ ناكملاولعو ةحاسملل مكح الو ادبأ ىلفسلا
 قحلا نأ عمو مهتبتر ولع عم مهيف اورثأ هجو ىأ نمو مهل فوشكملا ىف
 ملع اهنمو ةيهلإلا رافسألا ةرضح ملع اهنمو نيرثؤملا ءالؤه ةبوقع امو مهدضعي
 الإ نوكي ال ميلحلاو همكح ام ةردقلا مدع عم ملحلاب فصو نمو ملحلا تارضح
 غلبي نيأو سحلا ىف لايخلا ريثأت ةرضح ملع اهنمو هيلع ملحي نم ىلع ارداق
 ىف نوهركي امب اهلهأ ىلع بتارملا عيمج مكح ةرضح ملع اهنمو همكحو هريثأت
 نم امو ةصاخ ةرضح ةميق لكلو ءايشألا ميق ةرضح ملع اهنمو نايحألا ضعب
 ملع اهنمو تاقولخملا نم هل ةميق ال هنإف لماكلا ناسنإلا الإ ةميق هلو الإ ءئش

 ' ىأ نمو مهقدص نع اولكس فيكو نيقداصلا بتارم نم قدصلا هجتني ام ةرضح
 هيلع دبعلا باثي قدص ناكام هنأ لوقلا صخلمو مهنم كلذ بلط لخد هجو

 عقي ام نيجوزلا دحأ ءاشفإ كلذكو ةمرحم اهنوك عم قدص ىه ةبيغلا ليلدب

 هلعفب رمأ له هقدص نع قداص لك لأسيف قح ال قدص وه عاقولا نع امهنيب

 بتارم ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا تاكربلا ةرضح ملع اهنمو ؟ هنع ىهن مأ
 لك ىف كردتشملا رمالا مكح لهو كارتشالا ةرضح ملع اهنمو ملاعلا ىف ملظلا
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 فالتخال رمألا ىف كارتشالا عم مكحلا فلتخي مأ ءاوسلا ىلع ءاكرشلا نم دحاو
 نيب موصخلا عامتجا ةرضح بادآ ملع اهنمو ؟ مهتادادعتساو ءاكرشلا لاوحأ

 ةعرقلا تارضح ملع اهنمو روكذلاب ثانإلا قاحلإ ةرضح ملع اهنمو ماكحلا ىديأ
 ءادنلا ىف ام سانلا ملعيول ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو اهب مكحي نيأو
 ىف ام نؤملعي ولو هيلع اومهتسال هيلع اومهتسي نإ الإ اودجي مل مث لوالا فصلاو

 ولو امهوتأل حبصلاو ةمتعلا ىف ام نوملعيولو هيلإ اوقبتسال ريخلا نم ريجهتلا
 رمأل وه له ةملظلا ةقيقح عجرت اذاملو تاملظلا ةرضح ملع اهنمو .('!( اوبح
 دماحملا نم هريغ ىلع هلضفو هيزنتلا ةرضح ملع اهنمو ؟ ىمدع وأ ىدوجو

 ناتبتر الإ متام هنأ ملعي هنمو ةينوكلاو ةيهلإلا بتارملا رصح ةرضح ملع اهنمو
 لب مهفاف ثودحلا ىهو ىرخألا ةبترلا ىف ملاعلاو مدقلا ىهو امهادحإ فوخلا

 ةدحاو ةبسن ىلإ اهعوجرل ىرخأو ايند ةيواستم اهلك عادبإلا بتارم نإ لوقن
 لصافلا طخلاك سوسحمو لوقعم نم نيئيش لك نيب لصاوفلا ةرضح ملع اهنمو
 ملاعلا نم رهوج لخدي نأ لاحم هنإف ءاملاب طلتخملا لوبلاكو سمشلاو لظلا نيب
 ىلع دياز رمأل لصاوفلا هذه عجرت اذامل مث مسجلا رهوجلاب ىنعنو رهوج ىف
 نم اهيف امو ةيهلإلا تاقدارسلا تارضح ملع اهنمو ؟ ال مأ نيلوصفملا نايعأ
 ؟نوجرخي اذاملو ؟ اهنم جورخلا نوديري نيذلل باوبألا كلت حتفت اذاملو باوبألا

 باذعلاو باقعلا تارضح ملع اهنمو ؟ مهجرخي امو ؟اوجرخ اذإ نودهشي امو
 ىورخألا ملاعلا ىف اهمكح امو ةيعفشلا ملع اهنمو ؟ اباذعو اباقع ىمس اذاملو

 ىأ هتيعفش قيرط نم ناسنإلا ىلع قحلا نم دري امب ذاذتلالا دوجو ملعي اهنمو
 ملع اهنمو ملاعلا هباش ام ثيح نم ال اهتلباقمل ةيمدآلا ةروصلا عفش ثيح نم
 مل هنوك عم هيلع ةردقلا عم هريغ ىلإ رظنلا هيلجتب عنتمي نمو لاغتشالا ةرضح
 بجح فلخ نمرارسألا تاماقم ملع اهنمو همكح امو هنأش ام ءانف لاح ىف نكي

 .ةرخآلا ماكحأو ايندلا ماكحأ ىف ايرلا تارضح ملع اهنمو ىهلإلا نوصلاو ةريغلا

 .. ملعأو زعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه ملع تاهمأ هذهف

 )١( مقرب ةحيحص ىف ىراخبلا هاور  51١فلؤملا ظفل سفنب 477 مقرب ةحيحص ىف ملسمو .
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 مالسلا اهيلع ميرم ةروس مولع نم ةكدرابملا ةولخلا هجننت امم

 تارضح ملع اهنمو نيوكتلا فورح ملع اهنمو نيوكتلا ءامسأ ملعن ٠
 دصقي اذام ءايشألل ةلماجلا رومألا ملع اهنمو ةعماجلا ال ةقرفملا حاورألا

 ناسنإلا ملعي هنمو تاياعسلا ملع اهنمو هيلإ لمجلاب ىهتنت نملو ؟اهلمجب
 ام لاصيإوأ مهدنع سيل ام لين ةاعسلا دوصقم لهو اهب دوصقملاو اهتياهن
 ىف ةنم لاؤسب امإو ىتاذلا بلطلا وه ىذلا هتاذب امإ هبلطي نمل مهدنع
 اهنمو هتقشم هدك نمو هيلإ هيعس نم هحيريو ريسيتب ىعاسلا اذه هيطعيف كلذ
 لصأ ىلإ له ؟اهميسقتو اهليصافت عجرت اذاملو ةعورشملا رومألا ليصافت ملع
 نم ناكزرمأ ىأ عومجملل وأ تانكمملا نايعأ ىهو لباقتلل وأ ةيهلإلا ءامسألا وهو
 درف لك ىف هقدصو ماعلا ءازجلا ملع اهنمو ؟ميسقتلاو ليصفتلا اهبلطي ىتلا رومألا
 روصلا ىف ةلومحملا ةقرافملا حاورألاو ةكئالملا جراعم ملع اهنمو ملاعلا نم

 ىغبني اميفو قافتالا ىغبني اميفو قافتالاو فالخلا ملع اهنمو ةيدسجلا
 بابسألا ملع اهنمو ؟ ال مأ ةقفاوملا ىلإ هجو فالتخا لكل لهو فالتخالا

 ةمليسمو ('!ىسنعلا دوسألاو ('!ىبدتملاك ءىشب سيل نم اهنم ىلتبي ىتلا

 ريهشلا بيدألا ىفوكلا ىفعجلا نسح نب نيسح نب دمحأ بيطلا وبأ نامزلا رعاش ىبنتملا )١(
 ةورذلا غلب هرصع ءايكذأ نم ناكو رابخألاو ةغللا سبتقي ةيدابلاب ماقأو ةئم ثالث ةنسدلو ىبنتملاب

 مداخلاو ماشلا كلم ةلودلا فيس حدمو قافآلا ىف هناويد راسو نيمدقتملا ىلع ىبرأو مظنلا ىف
 ٠ ةكيهو ناملغو ةراش ليخلا بكري ناكو قارعلاو سراف كلم ةلودلا دصعو رصم بحاص اروفاك
 هنأ معزو اهيف ماقأو بلك ىنب ىلإ ىبنتملا جرخ ىخونتلا لاق نادبعب فرعي ةفوكلاب ءاقس هوبأ ناكو

 ؤلؤل هرسأق ةوامسلا ةيدابب أبنت ليقو بات مث لتقلا ىلع فرشأو ارهد سبحو حضتفاف أبنت مث ىولع
 فلأ نوثالث ديمعلا نبا نم هيلإ لصو لاقي اليلج الام رعشلاب لان دقو هبراح نأ دعب صمح ريمأ
 ءالبنلا مالعأ ريس .. هدلوو وه لتقف لتاقف ةينامعنلا دنع ذخأ اهلثم ةلودلا دضع نم هلانو رانيد
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 لوسرلا ًابنت دقو سانلا نم ةعومجم هعبتو نميلاب ةوبنلا وعدا نيذلا نم ىسنعلا بعك نب دوسألا (1)
 ىمليدلا نب زوريف حلاصلا لجرلا هلتقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق ثيح هلتقي نمبو هلتقب
 1 . 5؟؟/5ج ىربكلا تاقبطلا



 ش١١

 ملع اهنمو (")ةوبنلا ىعدا مهلك الجر نيثالث وحن مهو مهبارضأو() باذكلا
 لصصحي هنمو محالملاو نتفلا ملع اهنمو ملاعلا ىف ةوهشلا دوجو بابسأ
 عقي ام ىلع تامالعلاو تايآلا نم ملاعلا اذه ىف عقي ام ىلع عالطالا

 هللا نع ذخألا ةيفيك ملع اهنمو نيع ىأر هنأك ةعاسلا مايق ىلإ بيترتلا .

 نم نيذخآلا ىف هجتني امو فشكلا ىلع عقي فيك ماهلإلا قيرط نم ىلاعت
 مهقح نيرماسملا ءاطعإ دعب ةرماسملا ملع اهنمو فيلكتلا نامز ىف مهلامعأ

 قوقح ملع اهنمو نيأ لك بلطت ىتلا ةئيشملا زييمتب تاينيألا زييمت ملع اهنمو
 ىلع ماعطلاو ماعطلا ىلع مالسلا ميدقت ةمكح ملع هملع نمو نيرئازلا

 هب فرتعيو هلوقي نأ فيضلا ىلع نيعتي ام ملعو .(')فيضلا عم ةثداحملا
 ملعي هنمو ةلاسرلا ةرضح ملع اهنمو هيلع كلذ نيعتي اذاملو لزنملا بحاص
 نود لاوحألا ضعب ىف ةلاسرلا دنع رشبلا ةروص ىسف كلملا روهظ ببس
 ةمكح ملع اهنمو ةيهلإلا تاذخألاو ةيرشبلا ةلاسرلا بادآ ملع اهنمو ضعب
 لضافت ملع اهنمو فيلاكتلا نم بلط ام هدابع نم ىلاعت قحلا بلط
 ةلزنملا بتكلا تارضح لضافت ملع اهنمو ملاعلا ىف ةدوجوملا لاكشألا

 نم ىصحملا نم ميركلا نم ميكحلا نم نيبملا ةفرعمو اهبتارم ةفرعمو
 ريغ ىلإ مامإلا نم مألا نم ىسحلا نم ىونعملا نم موقرملا نم روطسملا
 بتكو هديب ةاروتلا بتك ىلاعت هللا نإف باتكلاو بتكلا فانصأ نم كلذ

 ركب ىبأ مايأ ىف لتقو ةوبذلا ىعدا مث ملسأ دق ناك بيبح نب ةمليسموه باذكلا ةمليسم )١(
 نب بيبح اخ ل دف ةكايعم نأكو ةردح م نيأب فرعي مسامح نب ديز ني ذا دبع هلئف قيدصلا

 ةمليسم لتق ىف ايشحو كراش نأ ىلاعت هللا ردقف هيخأ رأكب ذخأي نأ دارأو اوضع اوضع هعطقو ديز

 .ربلا دبع نبال باعيتسالا .. هلتقف فيسلاب ديز نب هللا دبع هبرضو ةبرحلاب ىشحو هامر

 نوثالث جرخي ىتح ةعاسلا موقت الريبزلا نب هللا دبع نع 757 مقرب هدنسم ىف ىمليدلا ىور (1)
 . ةعامج هفعضو ىروثلاو ةبعش هقثو عيبرلا نب سيق هيف . راتخملاو ةمليسمو ىسنعلا مهنم اباذك

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نع رمع نباو رباج نع 75707 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا ىور_ (؟)
 مكأدب نم رمع نبا داز ملسي ىتح ماعطلا ىلإ لجرلا اوعدت الو مالكلا لبق مالسلا لاق ملسو هلآو
 ٠ هوبيجت لف مالسلا لبق مالكلاب
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 ةبترم فرع ملعلا اذهب ققحت نمو . (')ظوفحملا حوللا ىف هبر رمأ نع هسفنب ملقلا
 لجألاو قزرلاو قلخلا باتكوهو ماحرألا ىف ةباتكلا نم بتك امو بتاك لك

 ظوفحم حول نم هيف بوتكملا نيب قرفلا فرعو نيبتاكلا ماركلاو ةداعسلاو ءاقشلاو

 اهزييمتو ةيهلإلا ةباتكلا ةروص فرعو كلذ ريغو قروو ةظوفحم ريغ حاولأو
 ام ملع اهنمو هنع هللا ىضر انخيش ريغ اقئاذ هل تدهش ام ملع اذهو اهريغ نع
 لهو لزنتي ال امو ضرألا نم رومعملا رطقلا ىف ملاعلا ىلع مولعلا نم لزنتي
 وهوريمألا سفن ىف رومعمي سيلوأ انراصبأ هكردت ال امب رومعمرومعملا ريغ
 كلمو قح نم هيف لزني امبوأ ندعمو ناويحو تابن نم هنم نوكت امير رومعم
 ظ مسالا نيب قرفلا ملعي هنمو ةيهلإلا ءامسألا تارضح نيب ناقرفلا ملع اهنمو ناجو
 ءاج ئلعلاو تاجردلل تافاضإلاب اديقم عيف :رلا مسالا ءاج اذاملو عيفرلاو ىلعلا

 اهدح تزواج اذإ اهدض ىلإ دادضألا بالقنا ملع اهنمو دييقت ريغ نم اقلطم
 قلطأ املو مسقلا ةرضح ملع اهنمو اهتروص رهوج وأ اهرهوج ثيح نم كلذ لهو
 نم دبال ناك ىذلا لبقتسملاب الو عقاولا وهو ىضاملاب ديقي ةي ملو هيلع مسقملا

 .. نموهو هريغ نود مسقلاب هيلع موسقملا صتخا اذاملو انيع هدوجو وأ امكح هعوقو
 دار هل ناك اذإو ؟ال مأ ةقيقح دار هل لهو ءاضقلا ملع اهنمو دحاو ملاع هنإ ثيح

 . لهو اهب توعنملا ىلع توعنلإ ريغت ملع اهنمو ؟رخآرمأ وأ هنم دارلا كلذ لهف .
 الو هنيع ىف ال همكح ىفريغتلا ناك وأ ريغت ىتح هتاذب رييغتلا ماق اريغتم ناك
 نأو ملعلا عم دحجلا ىلإ ةيدؤملا بابسألا ملع اهنمو ةفص اذ ناك نإ هتفص ىف
 .ملع اهنمو ؟ال مأروذعم لهاج انل لهو مكحلا ىف لهاجلا ةلزنم لزني ال دخاجلا

 ظفلب 157 مقرب نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىف مكاحلاو 7714 مقرب هننس ىف ىذمرتلا هاور )١(
 نم املق روصتف ماللاو فلألا لبق ماقلا هللا قلخ ام لوأ لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع
 قلخلا هللا قلخ املق ةمايقلا موي ىلإ نوكي امب لاق اذامب براي لاق ظوفحملا حوللا ىف رجأ هل ليقف رون
 اذه ليقو مهلامعأ مهيلع تضرع ةمايقلا تماق املف مهلامعأ مهيلع نوظفحي ةظفح قلخلاب لكو
 سابع نبا لاق ءاوس اناكف نيباتكلاب ضرع نولمعت متنك ام خسنتسن انك انإ قحلاب مكيلع قطني انباتك

 اذه ىذمرتلا لاقو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه باتك نم الإ ةخسنلا نوكت له ابرع متسلأ
 . سابع نبا نع هيفو بيرغ نسح ثيدح
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 رثأ ال مأ مولعملا نم اهل ضرع ىضرع اهل مذلا لهو ةمومذملاو ةدومحملا مولعلا
 سفنلاو سحلا ىف سوسحم رثأ ملعلل لهو ؟ىتاذلا ال ىضرعلا مكحلاب الإ اهيف هل
 كلذل ريغتيف دبالو ةبيصم هب عقي هنأ ملعي نمك ؟ سفنلا ىف الإ هلرثأ ال مأ
 ىفرثأ ملعلا نإف لوقي ام ىردي الو لوقيو هناسل لبلبتنو هتكرحو هنولو هجازم
 دق ملعلا نأل ملعلا راثآ ىه ام هدنع فوخلا دوجو راثآر اثآلا هذهو.فوخلا سفنلا

 اهنمو ملعلا دوجو عم ريغتي الف افوخ اهيف رثؤي الف ةيوقلا سفنلا بحاص ىف عقي
 بذكلا ةبسانمل مدعب بذاكلا بذعي لهو بذاكلا اهلجأل بذعي ىتلا بابسالا ملع
 . ذئنيحو ىنهذلا دوجولا ىف دوجو ةبترم هل بذكلا نوكل ىدوجورمأب بذعي وأ
 لثمب وأ ىمدع رمأب نوكيف سحلا ىلإ هتبسن لثم هتبوقع لهف بذاكلا هنع ربعي
 تادهاشملا ىف ةبيجع مولع ىهو ؟ليختم ىدوجو رمأب نوكيف لايخلل ىلإ هتبسن
 ىلاعت هللا هعضو ىذلا عوضوملا نازيملاب مهلهجل اهب ءايلوألارباكأريغل ملع ال
 اعوضوم هنوك عم وهو ضرألاو ءامسلا نيب ضرألا طسبو ءامسلا عفر دنع

 ملع اهنمو بذكلا عجري اذامل ملعي هنمو عفريو ضفخي رهدلاب ىمسملا قحلا ديب
 3س مهمو

 مهرذنت مل مَأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس » ىلاعت هلوق وحن ملغي اهنمو ءاوسلا فقوم
 نأ مهل رفغتسَت مل مَأ مهل ترقغتسأ مهِيَلَع ءاوس ) ىلاعت هلوقو ١( !4 نونمؤُي ال

 (94 ْمُكِيلَع ءاوس اوربصت الوَأ اوربصاَف ١ ىلاعت هلوقو('7© مهل هللا رفعي
 ةرخآلا نطوم فالخب لبقي نأ ىضتقي رافغتسالا هيف عقو ىذلا ايندلا نطومو

 مهقح.ىف ىوتسا كلذك اونمؤي ملف» ناذنإلا مدعو راذنإلا مهدنع ىوتسا هنأ امكف
 ملعي هنمو قافولا ءازجلا دوجو ىف رثؤي ملف همدعو ربصلا دوجو ةرخآلا ىف
 رادلا ىف هرثأ ام هيلع دمتعي نأ ىلاعت هللا دمحي امم هللا ريغ ىلع دامتعالا
 لهو لسانت هنع نوكي ال ىذلا حاكنلا ببس ملع اهنمو قافولا ءازجلا ىف ةرخآلا

 ملي هنمو دوقعلا ملع اهنمو ؟ عونلا كلذ ءاقيإل عرش امنإ حاكنلا نإف عورشم وه
 . 5: ةيآ ةرقبلا ةروس )١(

 6 ةيآ نوقفانملا ةروس )(

 ١5 : ةيآروطلا ةروس )0
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 الو اهيلإ ةجاح ريغ نم ةاطاعملا عيب ةحص نم مهضعب هب حمس ام ةحص
 مكح ملعي هنمو فوخلاو دحجلا مهنم نمؤي نيذلا حالصلا لهأ عم الإ عرشي
 ةأفاكملا تعرش اذهلو لوقعم تابهلا ىف ال عويبلا ىف ةضواعملا عم نانتمالا
 وأ ملاعلا نم نانتمالا عفري ىذلا ببسلا ملعي هنمو نانتمالا ناطلس فعضيل هيلع
 اهنيب قورفلا ملعي هنمو ةناهكلا ملع اهنمو ةضراعملا عم نانتمالا هل ىغبني نم
 ردصم ملع اهنمو لقعلاو ىوهلا وه ىذلا اضيأ ىحولا لباقم ملعيو ىحولا نيبو
 ىف ةيوق كلذ ىف هبشلا نإف ءىش نم ال وأ ءىش نم له قلخ نيا نمو ملاعلا
 .. حاورألا لضافت ملع اهنمو هدحو هللا وه قحلا دوجولا دهشي نمم اميس ال لوقعلا
 ةرضح ملع اهنمو ضعب ىف اهضعي رثؤي ىتح اهريغو ةينامسجلا ىوقلا ىف
 قحلا ةيدنع ةرضح ملع اهنمو اهناكم نيأو اهيف نزتخا امو ةيهلإلا نئازخلا
 ىعيبطلا ملاعلا ىقرت ةرضح ملع اهنمو ؟ىدوجو فرظ وأ ةبسن ىه لهو ىلاعت
 ريغ ىلعوأ جازم اهل اضيأ رقتفيف ىعيبط ىلع وه له نوكي جارعم ىأ ىلعو
 ملع اهنمو هيلع هلإلا نوكي نأ دقتعي نأ ىغبني ىتلا تافصلا ملع اهنمو ىعيبط
 هيزئتلا لاوحأ ملع اهنمو كلذ بيس امو تقو نود تقو ىف نونطلا ةيبخ ةرضح

 ش . ةئيشملاو صلاخلا

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسل هذه مولع تاهمأ هذهف

 . رمالسلا ةالصلا هيلع هط ة ةروس مولع نم ةكرابلا ةولخلا هجتنت اهم

 ىلع داز ام ةفرعمو اهتارضح نيب قرفلا ةفرعمو اهفرشو ءامسألا ملع
 لوحت ال ىتلا قرطلا نع لودعلا ملع اهنمو مذ وأ حدمل عضو امم اهنمو مالعإلا

 بستكي ام لضفأ نمو بلطي ام زعأ نم ملعلا اذهو ملعلا لوصح نيبو دبعلا نيب .
 هل نأب هسفن ىلاعت هللا حدم هبو رخدتو دعت ةلآ دشأ نمو رختفي هب ام مظعأ نمو

 مهنإف قلخلا ىف ناسنإلا تارضح بتارم ملع اهنمو ملعلا الإ سيلو ةغلابلا ةجحلا
 ىسيعك ناسنإ قلخ ىلع ناسنإلاردقأ ىلاعت هللا نأ ردق اذإو تاقبط ىلع هيف
 رهاظ ةروص ىف ناويح وأ ناسنإ قولخملا كلذ لهف الثم مالسلاو ةالصلا هيلع
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 قولخملا اذه ىف ةقطانلا سفنلا روهظ ىف اهنع زجع ىتلا بابسألا امأو ناسنإ
 سفنلا لوبق هب عقي ام ةروصلا هذهل ئشنملل ىضقيف دادعتسالا مدعل كلذ له
 دقو ؟ ال مأ ميظعرمأ هنأل ىهلإ ىدارإ زيجعت وه له وأ ةيلكلا سفنلا نم ةقطانلا

 ىف كلذ لثم عقو هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلاركذ .

 ىناسنإلا ىنملا نم نوك ةعيبطلا ملعب ءاملعلا ضعب نأ كلذو ةيطبتلا ةحالفلا

 ةنس ماقأو ةروصلاب اناسنإ ناكملاو نامزلا نم صوصخم نزو ىلع اصاخ انيفعت
 تامو ةنس شاعف ائيش هب ىذغتي ام ىلع ديزي الو ملكتي الو اهقلغيو هينيع

 ةروص ىف اناويح ناكوأ سرخأ مكح همكح اناسنإ ناكأ ىردن امف (اذك ):

 ىلاعت هللا ربتعي لهو رابتعالا ملع اهنمو باسحألاو باسنألا ملع اهنمو !!ناسنإ
 امأو فيلكتلا دعب هنم نوكي ام لوبق ىف عومجملا وأ هنطاب مأ هرهاظ فلكملا نم
 نم ) : ىلاعت هلوقوهو الصأ ةذخاؤم ريغ نم هعبطب ىرجي لب ديفي الف هلبق
 امو ئرخأ رزو ةرزاو رزت الو اهيَلَع لضي اَمئإَف لض نمو هسفنل يدتهي انف ئدتها
 ريغصلا ىلع ملألا عقو نيا نمف اذه ناك اذإو .07© وسو تعبت مح َنيبذَعُم انك

 قرطب ملعلا ىلإ لاهجلا در ةيفيك بك ملع اهنمو فيرش ملع وهو هدجي امم ىكب ىتح
 نوكي قرط ىأ ىف هسدق ىف ىلاعت هللا ىلإ رومألا در ةدوص ماع نمو ةفاتخم
 لزانم ملع اهنمو ؟كلذ وه اموأ اهتياغ هنأوأ اهدجوم ىلاعت هللا ن أ مكحب له

 ةبطخلا ىف رم امك لزنم فلأ نوعبرأو لزنم فلأ اتئام اهتدعو ميظعلا نآرقلا
 اهنمو مهنم ادحاو ناك . "7 ىعفاشلا مامإلا نإ ليق نيذلا ةعبرألا داتوألا.ملع اهنمو

 )١( ةيآ ءارسإلا : ةروس :١5.

 ةزغب دلو ىعفاشلا مامإلا هللا دبع وبأ ىشرقلا عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم (1)
 ضرم ببسب ةيرجه 7١ 4 ةنس رصمب ىفوتو ٍلّقم هنكلو ارعاش ناكو ةكمب أشنو ةيرجه 10١ ةنس
 ةنس ربصمب راسو ريساوبلا نم ةلعلا ديدش اليلع ىعفاشلا ناك عيبرلا نع رجح نبا ركذي ريساوبلا
 فالتخا )و ( نآرقلا ماكحأ )و ( ةلاسرلا ) و ( مألا ) فيناصدلا نم هل اهب ىفوتو ٠٠١ ايرجه
 هم ءالبنلا مالعأ ريس .. هتلبق ام ءاوهلا ىلع ىشمي ةعدب بحاص تيأرول هلاوقأ نم ( ثيدحلا
 نبا ىلاعمب سيسأتلا ىلاوق 0 ةوفصلا ةفص 1/5 نيفراعلا ةيده ( )77١- 7591١ تسرهفلا

 ش . 44/١ ج ىربكلا تاقبطلا ( ٠١4 ) سيردإ
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 ذخألا ةرضح ملع اهنمو هقلخ وهف هنم قلخلا بجعتي املكو بجعتلا ةرضح ملع
 نع هذخأي لهو كنم هذخأي نم ةفرعمو كيلع ىقبي امو كنم ذخؤي امو كرتلاو

 ةيقاب ىه ىتلا ةيهلإلا بتكلا بتارم ملع اهنمو ؟ اربج ذخألا ذخأي وأ كنم ءاطع

 نوكي نأ نيبو اننيب تلاح ىتلا بابسألا ملع اهنمو انيلإ لزنت ملو ىلاعت هللا دنع
 الول ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقوهو هنم لسرلل ناك ام ىلاعت هللا نم انل

 ىنعي .('!( عمسأ ام متعمسلو ىرأ ام متيأرل مكبولق ىف حيرتو مكثيدح ىف ديزت
 ىذلا ماقملا ىلإ ةلصوملا قيرطلا نع نابأ دق اذهف مهروبق ىف ىتوملا باذع نم
 ىلإ لصيف عناملا اذه هنع لوزي نم دجوي لهف عمس ام عمسو ىأر ام هنم ىأر
 هنع لوزي نم دجوي هنأ ) لوقي هنع هللا ىضر انخيش ناكو ؟ ال م أ ماقملا اذه

 لزن ام سانلل نيبي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر رمأ دق ىلاعت هللا نأل

 الإ ىفلز طق ةلزنم ركذ امو لانتل الإ ةبترم ىلإ ىقرلا الإ عنام نع نابأ امو مهيلإ

 دمحم خيشلا انخيشل عقو دقو .( هسفن الإ نمولي الف رصق نمو دجو دج نمف لانتل
 حايص عمس هنأ هنع هللا ىضر ةسورحملا رصم نم رحبلا بابي نوفدملا نانع نبا
 هديب ىذلا كرابت ةروس هربق ىلع أرقو هباحصأ عمجف هربق ىف بذعي ناسنإ
 نأ هنع هللا ىضر انربخأو حايص هل كلذ دعب عمس امف باذعلا هنع هللا عفرف كلملا

 ماقم ةرضح ملع اهنمو فظللا هللا لأسن سانلل لاتكي الايك ناك بذعملا كلذ

 ام ملع اهنمو هيف اونوكي نأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بلط ىذلا حالصلا
 لوزن ملع اهنمو فشكلا قيرط نم. ةيهلإلا فراعملا نم ةيندبلا لامعألا هجتنت

 . 77945 مقرب هاور أطخ هبوأ ءىشلا ضعبرياغم فلؤملا صن نكلو هدنسم ىف دمحأ هاورا (1)
 لاق دقرغلا عيقب وحن رحلا ديدش موي ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا رم لاق ةمامأ ىبأ نع ظفلب

 نيربقب اذإ دقرغلا عيقبب رم املف ربكلا نم هسفن ىف عقي الئل همامأ مهمدق مث هفلخ نوشمي سانلا ناكف
 اي اولاق مويلا انهه متنفد نم لاقق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا فقوف لاق نيلجر امهيف اونفد دق
 . امأ لاق كاذ مبف هللا لوسر اياولاق امهيربق ىف نانتفيو نآلا نابذعيل امهنإ لاق نالفو نالف هللا ىبن
 اهلعج مث اهقشف ةبطر ةديرج ذخأو ةميمنلاب ىشمي ناكف رخآلا امأو لوبلا نم هزنتي ال ناكف امهدحأ
 هللا امهبذعي ىتم ىتحو هللا ىبن اياولاق امهنع نففخيل لاق تلعف ملو هللا ىبن اي اولاق نيربقلا ىلع
 . عمسأ ام متعمسل ثيدحلا.ىف مكديزتوأ مكبولق غيرمت الولو لاق هللا الإ هملعي ال بيغ لاق
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 اذه هل سيل نم ىلع لضفلا ةدايز نم هيف امو ءاملعلا بولق ىف همكحو ملعلا

 هريغ نود ناسنإلا اذهل صيحمتلاب سافنألا ءاصحإ ةرضح ملع اهنمو ماقملا
 ةقيقح امو روصلا تارضح ملع اهنمو بورشملا ىف ركسلا ميساقت ملع اهنمو
 ةعرسب ثعبو قعص نم نوكي ام خفنلا كلذ نع نوكيف هيف خفني ىذلا روصلا
 مولعلا ملع اهنمو لوزيو هادم غلبي نأ ىلإ دبعلا ىلع ىهلإلا لكوتلا ملع اهنمو
 ملع اهنمو اهمكحو قباوسلا ملع اهنمو ةنينأمطلا نم نيعلا ةلزنم لزنت جتنت ىتلا
 رمألا مهف نمل ملاعلا مالك نم ملاعلا ىف صقنلا نأ ملعي هنمو ملاعلا ىف صقنلا
 زودكلا.جارختسا ملع اهنمو ةداعسلا ىف مهتاقبطو ءادعسلا تارضح ملع اهنمو.

 راكذألا ملع اهنمو مدعلاب فصتا نمو دوجولاب فصتا نم ماكحأ ملع اهنمو
 ىلع هدورو نوهي ام ملع اهنمو كلذ ىف تقولا ةدئاف امو ةتقؤملا ريغو ةتقؤملا

 . نيملاعلا بتارم ملع اهنمو ةداع نوهي ال امم هيلع درو نم

 - ..  ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . . ءايبنألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 ىه امو اهفانصأو ريغلا كاردإ نع رتستل انيلع لدست ىتلا روتسلا ملع
 يف ةماقإلا ملع اهنمو ؟هارن الف هتيؤر بلطن نم نيبو اننيب لدست ىتلأ روتسلا
 قح ىف اهكرتو موقل ةيانعلا دوجو ببس ملع اهنمو اهنع ال اهيف بلقتلاو لزانملا

 نم دبعلا عفني ام ملع اهنمورشلاو ريخلا ىف مئازعلا هجتنت ام ملع اهنمو موق
 اهنمو 4)١(. اقح نورفاكلا مه كئلوأ :١ ىلاعت لاق امك عفني ال امم ناميإلا

 لحملا دادعتسا عم ةكئيشملاب اهقلعتو ةدهاشملا ملع اهنمو ركفتلا هيلإ ىدؤي ام ملع

 نيب قرفلا ملع اهنمو ةعناملا ةئيشملا هذه امو لئاق لحملاو عنم كانه امو اهلوبقل
 حوتف ملعي هنمو قحلاب ةفشاكملا حوتف ملع اهنمو لاثمألا ريغو لاثمألا دادضأ

 :١61 ةيآ ءاسنلا ةروس )غ1
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 اهنمو ىلاعت هللا نع ةمجرتلا ىف تارابعلا حوتف ملع اهنمو نطابلا ىف ةوالحلا
 هنإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب ماكحألا ضعب خسن ملع هنمو خسنلا ملع
 فشكلا ةرضح ملع اهنمو امهيف رايتخالا هلف ةلدألا ضراعتل دهتجملا مكح ررقملا

 ملع اهنمو ؟ ال مأ ناوكألا مكح هيف رثؤي لهو ةيهلإلا صوصنلا تاماقم ىلع
 نم ملاعلا ةبسن ملع اهنمو ملعلاو نيقيلا نيبو اهنيب قرفلا ملعي اهنمو ةنينأمطلا
 هل نأ ىلاعت ركذ ىتح هعزان اذامب كلملا ىف هعزان نمو ىلاعت هلل اكلم هنوك

 ملعت ال وأ رصحلا قيرطب ملعت لهو دانجألا كنلوأ مه امو اكلم هنوك نم ادونج
 ال مأ ليصفتلا ىلع اهب ملعلا دحأل عقو لهو ليصفت ريغ نم لامجإلا قيرطب الإ
 وهو عجري املو مهيلإ عجري مث دابعلا ىلع ىهلإلا عوجرلا ةرضح ملع اهنمو

 . رمألا كلذ ريغ ىف عوجرلا نوكي لهف . (016هلك رمألا عجري هَِلإَو ١ لئاقلا
 هدقتعي اميف ىلاعت هللا عم دوهعلاب ءافولا ملع اهنمو فيرش ملعوهو ؟ ال مأ عجارلا
 نرتقي نأ الإ دبالو هب ءافولا نيققحملا بهذمو هلح ىف رايخلا هل امم هعم ناسنإلا
 لحي نأ هل نإف مدقتلا داقتعا هيف هل نمم دحأل وأ ذيملتل ربتعم خيش نمرمأ هب
 لثم هب نرتقي مل نإف لبوق لعفي مل نإو دبالو هيف ريخملا ىلاعت هللا عم دقعلا كلذ
 ىف ملاعلا ىف بصعتلا تارضح ملع اهنمو صوصخلا لهأ بهذم هب ءافولاف اذه
 ءامسألا ىف دنتسم هل لهو ؟ ال مأ ىلعألا ًالملا كلذب فصتي لهو رهظ فنص ىأ

 اذإ ىصاعلاك نيفلكملا نايعأ اهيف ماقي ىتلا لاوحألل نايعألا ىف ةرثؤملا ةيهلإلا

 باوتلا مسالا هل بصعتيف وفعلا مسالا هيلع هجوتو مقتنملا مسالا هيلع هجوت

 . ملع اهتمو زيزع ملع وهو ىهلإلا دنتسملاب اندرأ ام اذه ميلحلاو روفغلاو ميحرلاو
  دوجسلا بتارم ملغي هنمو ىلاعت هللا نم دوجسلاب بلطي امو دوجسلا تارضح
 هنم عفري مل عقو اذإ ىذلا دوجسلاو عفرلا هنم دجاسلا ىلصي ىذلا دوجسلا ملعيو

 . امئاق هضعب قلخوأ دوجسلا ىلإ ىعد مث امئاق قلخ وأ ادجاس ملاعلا قلخ لهو

 اهنمو افقاو ىقب وأ دجس مث امئاق قلخ نمم ادجاس قلخ نم نييعتو ادجاس هضعبو
 ىلع دبعلا لاعفأ نم لدي ام ملعي هنمو ملاعلا رئاس ىف ةيهلإلا تامالعلا ملع

 )١( ةيآ دوه ةروس :١77 .
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 لكب ذفنأ اذاملو ىهلإلا دعولا ليصافت ملع اهنمو هتواقش ىلع لدي امو هتداعس

 ءادنلا ملع اهنمو ىهلإ ريخ امهالكو دعوت نم لك ىف ديعولا ذفني ملو هجو
 مهادان وأ هتئيشم مكح نم مهادان له هدابع ىلاعت قحلا ىدان نيأ نمو

 ملع اهنمو اعيمج امهوأ لبقملا وأ ضرعملا ىدان لهو هيلع مه ام ثيح نم
 لك لب قولخم لك هب لماعي نأ ىغبني امو تاقولخملا لزانمو ةيهلإلا باجنألا
 اميف الإ ملعلا ذه بحاص فرصتي الف تادوجوملا حلاصم ملع وهو دوجوم

 نع جراخوهف بولطملا هفرصي ام بسح ىلع هريغلوأ هسفنل ةحلصم وه
 ال ءىش لكل وهف حلاصملا عم رئاد هنأل هتافرصت عيمج ىف هسفن ىوه .

 هل ميقيو ملكت نيا نم ملعيف لئاق لك هب ىتأي امب مهفلأ ةرضح ملع اهنمو هيلع
 فاصتالا لقي ملع وهو اطخلا نم باوصلا فرعي ال نم هيلإ هبسن اميف رذعلا
 ملعلا اذه لثمب لمعلا كرترثؤي ام ملع هنمو هفرعي ال نمب فيكف هلهأ نم هب
 ىف ةمكحلا ملع اهنمو هلامعتسا مدع ىلع ةمادنلاو ةرسحلا نم هبحاص ىف

 ةردقلا ىوذ نموأ ىهلإلا لاهمإلاو ملحلا رضح وهو ىسانتلاو لفاغتلا
 هيلع الو هب رهظي نأ ىغبني ال ناك امم هيلعوه امع هنع لوفغملا عجريل
 زع هللا ديب اهلك ءايشألا نأ دبعلل فشكني هنمو ضيوفتلا تارضح ملع اهنمو

 مكحب ىهف مهيديأب ةروصلا ترهظ نإو ءىش اهنم قولخملا ديب سيل لجو
 نكميام ةفرعمو ننملا نييعت ةرضح ملع اهنمو كلملا مكحب ال ةراعتسالا

 ديري نم اهيف فقيل نيرجاشتملا خزارب ملع اهنمو نكمي ال امو اهنم هنييعت

 .. مهنيب رجاشتلا عفر

 .. ملأ ىلاعت لو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 جحلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 اهاظعأ لهو ةمحرلا نم دمحلا ةيولأ نم هب ىلاعت هللا صخ ام ملع



 2 ورم

 نم ال تارضح نم تلزن اهنأو اهتارضح فالتخا ملعي اهنمو ةيهلإلا ءامسألا
 زاجعإلل تلزن امف .('!هديب ىلاعت قحلا اهبتك نإو ةاروتلا نإف ةدحاو ةرضح
 ىف ىلاعت هللا ءامسأ ةرضح فلتخي نأ دبالف ازجعم لزن نآرقلاو ةضراعملا نع
 لاح ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسألا نم صاخلا همسا ىلإ باتك لك فاضيو كلذ

 اهنمو دحجو دانع وأ لهج نع وه له قحلا ةوعد نع مهضارعإ ىف بجحلا لهأ
 هلإلا فصو صوصخ هيف سيلو ةيهولألا هيف ىعدي نمع قحلا هبزيمت ام ملع
 هللا نم جئاوحلا لاؤس بادآ ملع اهنمو ةيركفلا ةوقلاب لقعلل ةلدألا ذخآم ملع اهنمو
 ١ هلوقو ىلاعت همرك ةعس عم ءاعدلا نع ةباجإلا ريخأت ببس ملعي هنمو لجو زع

 لاوقأ ىلع ةباجإلا ريخأت ببس ىف سانلا فلتخا دقو ؟ مكل بجتسا ىنوعدا

 ةروريصلا ملع اهنمو نييعتلا ىلع ةباجإلا ريخأت ببس ةفرعم اندارمو ةريثك

 لهو ىلاعت هللا نع مهفلا ىف لضافتلا ملع اهنمو هببس ام اودع ىلولا ةروريصو
 0 ةداهشلا تارضح ملع اهنمو ةئيشملا ةرضح ىلإو دادعتسالا ىلإ كلذ عجري

 نإو ءادألا دعب ةمحرلا ىف هيلعو هل دوهشملا عامتجاو هيلعو هل دوهشملل ةيهلإلا

 ىلاعت قحلا ناك اذإو ةداهش ىلإ الو ىوعد ىلإ جاتحي الو ىلوأ حلصلا نكي مل
 اديهش نكي مل هملعب مكحول هنإف ؟هدنع دهاشلا دهشي ىتح مكاحلا نمف اديهش

 نم هبذكي نيأ نمو قداصلا بيذكت ة :رضح ملع اهنمو ةريثك مولع كلذب قلعتيو

 امو فوخلا ةرضح ملع اهنمو هرابخأ ىف هيعدي اميف ناكمإلا زاوج عم هبذكي
 ءازجلا ىف ةبسانملا دوجو ملع اهنمو فوخلا نطاوم ىف فوخلا عافترا بابسأ

 ملؤملا ءازجلا لهو ةبه نوكي وأ ءازج نوكي قافولا ءازجلا ىلع داز ام لهو قافولا
 ىف امأو ميعنلا هب عقي ام ءازج ىف الإ ةدايزلا نوكت ال مأ ةدايزلا ىف ذلملا ىواسي
 (994 باذعلا قوف اباذع مهاندز > يلاعت هلوقو ءىش قافولا ىلع ديزي الف مالآلا

 م ملل 6 م ووسام مدا عزا

 ادولج مهانلدب مهدواج تجضن املك ) : ىلاعت هلوقو ةدايزلا هذه عجرت اذامل

 نم وأ قافولا ءازجلا نم ةددجملا دولجلا هذه له .(74 باذعّلا اوُقوذي اهريغ

 . ليوط ثيدح ىف 5157 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )س1

 ٠ 05: ةيآ ءاسنلا ةروس (6) 88: ةيآ لحنلا ةروس (؟)
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 كلذ يف مهل له (6 ةدودعم امايأ لإ راثلا انسمت نل اولاَقو > مهلوقو ؟ ةدايزلا

 نم ئلب ) ءالؤه قح ىف ىلاعت هللا لوقو مهل هجو ال مأ هيف نوقدصي هجو لوقلا
 0 نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كتلوأف هتئيطخ هب تَطاَحَأو ةَئيس بسك
 لخد نم لك ام هنإف ؟ ةدودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل مهلوقل ضراعم وه له
 هللا لاق امو رانلا مهسمت امو مهراد ىهورانلا ىف باذعلا ةكئالم نإف هسمت رانلا

 دجو امفرانلا مهسمت ملرانلا باحصأ كئلوأف هتكيطخ هب تطاحأو هلوق دعب
 ىلاعت هللا زواجت دبعلا اهيف ميق اذإ ىتلا تافصلا ملع اهنمو ةقباطملا نع لودعلا

 ملعي هئمو فوقولاو ضرعلا ملع اهنمو تائيسلا نم هفرتقا ام عيمج ىف هنع
 . .(574 مهر يلع اوفقو ْذِإ ئرت ولو ) درو هنإف نيروكذملا نيرمألا نيب قرفلا
 اوُرَفَك نيذْلا ضرعي مويو ) دروو .(04راثلا ىلع اوفقو ذِإ ئرت ولو > دروو

 ملع اهنمو لاثمألا ةداضم ملع اهنمو ؟ ال مأ لوخد ضرعلا له .(”«راثلا ىلع
 نوكي امرمأل ةدوهعملا بابسألاب ةقثلا ملع اهنمو رومألا نم لسرلا ىلع بجي ام

 ام ملع اهنمو اهب قثو ىذلل طلغلا عقو نيأ نمو كلذ فالخ اهنع رهظيف اهنع
 ملع اهنمو ؟ال مأ تاذلاب ىتفي له اهنم ىنفي امو ىنفي ال امم بابسألا نم ىنفي
 هيلع أرطي ال هنأ ملعو هنم ءىش لكو هيف ءىش لك نأ ملع هب ققحت نمو مومعلا
 ملعلا اذهب ققحتملاو ريغ ال هنع الإ هل فشكي الو ادبأ هدنعوه ام بيرغرمأ

 روهظ ببس امو ريغصلا نيبو هنيب قرفلا ةفرعمو ريبكلا نامزلا ملع اهنمو زيزع

 -.ملألا ناهزك-اليوط نامزلا:روهظ ببس امو لاصولاو معنلا نامزك اريصق نامزلا

 هب تنيعت ىذلا قرافلا امو ةمكحلا باجحو بجحلا باجح ملع اهنمو نارجهلاو

 )١( ةيآ ةرقبلل ةروس :4٠١

 ةيآ ةرقبلأ ةروس )غ0 ٠م

 ةيآ ماعنألا ةروس (؟) : ٠١
 ١) ةيآ ماعنألا ةروس : 71

 ) )0ةيآ فاقحالا ةروس 7١ ٠ ةيآ 4" .
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 ةّمَأ مكلعجل هللا ءاش ولو اجاهْنمو ةعرش مكدم انَلَعَج لكل ١ هلوق لثم لبسلا

 ىلاعت هللا مكح لهو ؟ال مأ ةدحاو ةمأ ةثعبلا مومعب مويلأ مه لهو (')4 ةدحاو

 دمحم ناسل ىلع مهل هللا نم عرش مهنيد ىلع مهئاقيإو ةيزجلاب باتكلا لهأ ىلع
 مهو د نع زجل نولعي وسلام كلذ مه عنيف سو هلو هع هنا ىلص

 مهنم ذخأ نم ةذخاؤم نوكيوايندلا ىف كلذب نودعسيف مهعرش ىلع مهاقيإ نو ِ
 امب اولمعي مل نيذلا ةاصعلا رئاسك هيلع مه ىذلا عرشلا نم هيف طرف امبوه امنإ

 . ٍرعشي امك نيتضبقلا مكحب مهريرقت قحلاو هب نينمؤم اوناك نإو مهعرش هنمضت
 يلو مكنيد مكل 2 ىلاعت هلوقوأ 4 نيدلا يف هاركإ ال) ىلاعت هلوق هب

 انكل ءاقشلا ةضبق ىف اونوكي مل ولف مهفاف ىعرش ال ىدارإ ريرقتوهو .(" !«نيد

 ام عيمج ىف ناوكألا ربج بابسأ ملع اهنمو نيملاعلا بر هلل دمحلاف اهيف نحن
 لامعالا دسفي ام ملع اهنمو ديقملاو قلطملا ناميإلا ةرضح ملع اهنمو هيف نوربجي
 اهفالتخا ىلع ماكحألل قحلا ىف نايرسلا ملع اهنمو اهحلصي امو ةعورشملا

 : ىلع ىهلإلارهقلا ملع اهنمو قلخلا نم ةلطاب تناك نإو برلا نم قح اهلك اهنأو
 ىتلا تافصلا ملع اهنمو !! دشأ ىشطب ديزيوبأ هنم لاق ىذلا ناوكألا ىديأ
 ١ اهنمو ةيهلإلا سافنألا ملع اهنمو كلذ نع ةنابإلاو هب تماق نمع ةريحلا ليزت
 ٍرصن اهيف سيل ىتلأ ةبلغلا ملع اهنمو ظعاوملا ملع اهنمو اهجئاتنو رافسألا ملع

 رصن انيلع اًقح ناكو ) لوقي ىلاعت هللاو ارافك اوناك اذإ نيبلاغ اوناك اذامبو ىهلإ

 ' اهنمو ردقلا ةافن هيلع امل افالخ قباسلا ءاضقلا ةرضح ملع اهتمو . (9 نينمؤملا

 اذاملو رئاصبلاو راصبألا ىمع ةرضح ملع اهنمو نكلاو لقعلاو متخلاو عبطلا ملع

 ىذلا وه رودصلا لهو قحلا نع عوجرلا وهو رودصلا ةلاحب بولقلا ىمع صتخا

 . 48: ةيأ ةدئاملا ةروس )١(

 .767: ةيآ ةرقبلا ةروس (؟)

 .5: ةيآ (نورفاكلا ) ةروس (؟)

 . ا: ةيآ مورلا ةروس (4)
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 لحم رودص وه وأ هبجاو نع نكمم نيوكت رودص وه وأ مدقتم دورو نم نوكي
 هيف هل حتفناو هرظنب لحملا قراف اذإف لحملا ىف هنوك نم هامع نوكيف ةفص ال
 مكحب ةفلتخم اهنإف ديزملا مولع ةرضح ملع اهنمو هامع لوزي اهيف رظني جرف

 ةبترملا ديحوت ملع اهنمو تانوكملا ىلع تامالعلا ملع اهنمو هيلع ةدايزلا عقتام

 . دحاو الإ نامز لك ىف قحلاب ةولخلا زاح ام هنأو ةيهلإلا

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلأ هذه مولع تاهمأ هذهف

 (نونمؤملا ) ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 لومش عم هللا دنع اهلهأ مكح امو ةيانعلا ةرضح ملع اهنمو حئاصنلا ملع

 مهنم سيل نم ىلتبا هب امب ايندلا ىف ةيانعلا لهأ ىلتبا دقو كانه عيمجلل ةمحرلا
 وه له ءالبلاو ءالتبالا عم هلهأب ىلاعت هللا ةيانع عجرت اذاملف ةرخآلا ىف

 لك ىف ههوجوب قحلا دوجو ملع اهنمو ؟ملعلا قباس ءاضتقال وأ نيرادلا ءاضتقال

 ملعلاو كشلاو نظلاو لهجلا بهذي نيأو بهاذملا ملع اهنمو ملاعلا نم درف درف
 نأ مولعمو ةايحلا ىلع توملا مدقت ملعي اهنمو ميدقلا ةرضح ملع اهنمو مهباحصأب

 ءايشألا مضنت اهنم ئتلا تابسانملا ملع اهنمو ةايح نع الإ نوكي ال توملا

 ماظتنالا اذهب الإ رهظت ال ىتلا روصلا نايعأ ةماقإل ضعب ىلإ اهضعب ةيروصلا
 ىلع ةيوصنملا مالعالاب مالعإلا ملع اهنمو رظانلل اهتاذب ملعلا ىطعت روص ىهو

 مهقيرط ةياغوه ىذلا مهدوصقم نع هيف اولسني الثل هيف نيكلاسلل قيرطلا
 ماعلا ملعلا ملع اهنمو نيقوزرملا فالتخاب فلتخت اهنأو قازرألا ةرضح ملع اهنمو

 قحلا نم ملاعلا ةبسن ملع اهنمو هل ةياغ لمعلا سيل ىذلاو هب لمعلا هتياغ ىذلا

 ملع اهنمو معنلاريرقت ملع اهنموراكقألا جئاتن ةرضح ملع اهنمو صاخ قيرطب
 ىوقأ الو هل قلخ ام نيبو هنيب لاح ىذلا ببسلا امو هل ملاعلا قلخ,ام تارضح

 لهأ ملع اهنمو بهذي نيأف هتطيح تحت هتمواقمف ةطاحإلا هل نأل ملعلا نم

 نوملاظلا اهب ناك ىتلا ةيراسلا ةيدوجولا ةيالولا ملع اهنمو مهريغ نمرمألا
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 نينمؤملا نيقتملا ىلو هللاو ضعب ءايلوأ مهضعب نونمؤملاو ضعب ءايلوأ مهضعب
 وأ ىوقتلاب ىلاعت فصتي الو نيقتملا ىلو وه نيأ نمف انمؤم ىلاعت هنوك نم
 تافصلا ةبسن اهب ىقتي ةياقو سنإلاو نجلا ذخأ هنأ ثيح نم ىوقتلاب فصتي
 ىقتا ىتلا ةياقولا امهو سنإلاو نجلا ىلإ بسنف هيلإ اعرشو افرع ةمومذملا
 وهف ىقتم الإ مث امو مهيلو ناك اذإو ايقتم هنوك نم نيقتملا ىلو وهف ةبسنلا هذه

 لكل بضغلا ءادعأ ىلع ةرصنلاو ةمحرلا مومعب ىلاعت هللا نم ةميظع ىرشب
 اهلجأل ىتلا بابسألا ةرضح ملع اهنمو مهفاف رصانلا وه ىلولا نأل دحوم
 ملعلاو كلل مولعم هنأ هب عطقت اميف ةريحلا ملع اهنمو هللا نود نم ةهلآلا تذختا

 اهنمو بلسلا ةرضح ملع اهنمو ملعلا عم كريح ىذلا امف همولعم ىف ةريحلا دض
 ىدهلا نيعوهو .(4)1َنايَبلا هَمّلَع> : ىلاعت هلوق عم ملاعلا نم ةيادهلا بلس

 نأ ملعي هنمو طسوألا عنمجلا ةرضح ملع اهنمو نامزلا نودرهدلا ملع اهنمو
 ةرخآلاو ايندلا نيب خزربلا ىفو قاشيملا ذخأ ىف نطاوم ةثالث ىف رهظ عمجلا
 لك ةمايقلا دعب هنإف معي عمج عمجلا اذه دعب مث امو توملا دعب ثعبلا ىف عمجلاو
 ملعي هنمو قطنلا ملع اهنمو ادبأ اذه دعب نجلاو سنإلا ملاع عمتجي الف اهلهأب راد
 ش تافشاكملا مولع زعأ نم وهو ناسنإلا هب صتخي ال هلك ملاعلا ىف راس قطنلا نأ

 1 امك خسنلاب هنع ربعيف نايعألا ىف عقي لهو هتيهامو خسنلا تارضح ملع اهنمو
 زوف مث هنإف نيزئافلا بتارم تارضح ملع اهنمو ال مأ ماكحألا ىف هنع ربعي

 نيب قرفلا امو امهنم دحاو لك دح امو ةمظعلاب ديقمو ةنابإلاب ديقم زوفو قلطم

 . نضار ريغوهو دبعلا محري دق هللا نأو اضرلا ةرضح ملع اهنمو ءادعسلاو :نيزئافلا
 اهنمو هللا اضر ريغ نع موحرملاو هللا نم اضر نع موحرملا نيب قرفلا امف هنع
 فرعي ثيحب ملاعلا ىف همومع رهظي ىتم ملعي هنمو توربجلاو ءايربكلا ملع

 . سانلا نم ليلقلا الإ هملعي الو رهاظ نآلا هنإف نييعتلا ىلع
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 5: ةيآأ نمحرلا ةروس )غ1(
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 رولا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 وأ ملع نع عوجر كلذ لهو ةيهلإلا ةئيشملا ىلإ مهلك قلخلا درت ىتلا بابسالا

 دلقملا هيلع طبري ام لهو رظنلا ملعو ديلقتلا ةرضح ملع اهنمو رهق نع عوجر
 هيطعي ام ضيقنب ملاعلا ىلع ةقباسلا مكح ملع اهنمو ؟ ال مأ املع هقح ىف نوكي

 ملاعلل لاحلا ىف اهرثأ معي لهو ديقملا قالطإلا ىلع بقاوعلا ملع اهنمو مهملع
 تارتفلا لهأ نم ةذبن انركذ دقو اهباحصأ مكخو تارتفلا ملع اهنمو ؟ ال مأ اهب

 امو ءىش لك نم فرشألا ةرضح م لع اهنمو رردلاو رهاوجلا باتك ىف مهمكحو
 اذإو ةقيقح ملاعلا ىف ةلضافم الوأ فرشاو فيرش ملاعلا ىف لهو فرش الإ وه

 لضفي لوضفم لك نوكيف ىواستلا ىلإ اهيف رظانلا لوؤي له ةلضافملا تعقو
 اهنمو ؟ ال مأ .(' هللا همحر ىسق نب مساقلاوبأ هيلع امك هيلع لضف نم ىلع
 اهنمو ءامسألا تارضح فالتخال اعبت ملاعلا ىف عقاولا فالتخالا ةرضح ملع
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو اناسنإ نامألا ناطيشلا مزل اهلجأل ىتلا بابسألا ملع
 اهنمو مهفاف اهمضوأ ميملا حتفب , .(") ( ملسأف هيلع هللا ىنناعأ نكلو ) ملسو هلآو
 زجعلا ملع اهنمو همكح ام قحلاب لطابلا هيلع سبتلا نمو سابتلالا ةرضحأ ملع

 ةريحلا ملع وهو ىلاعت هللا ديب هنأو ءىش ىلع رادتقا قولخمل سيل هنأ ملعي هنمو

 تامو نمؤملا دبع هنجس سلدنألا دالب نم ةلترملا بحاص ىفوصلا مساقلا وبأ ىسقلا نب دمحأ )١(
 ةيده نيعمجلا ةرضح ىلإ لوصولا ىف نيلعنلا علخ فنص ةئامسمخو نيعبرأو سمخ 54 ةنس اهب

 .٠ نيفراعلا
 لا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع تلاق لاق 451 مقرب نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىف مكاحلا ىور )0

 ادجاس هتدجوف ىشارف ىلع ىعم ناكو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدقف ملسو هلآو هيلع

 نم كوفعبو كطخس نم كاضري ذوعأ لوقي هتعمسف ةلبقلا هعباصأ فارطأب البقتسم هيبقع اصار
 :كناطيش كذخأ ةشئاع اي لاق فرصنا املف .. كيف ام لك غلبأ ال كيلع ىنثأ كنم كبو كتبوقع
 ىنناعأ ىنكل ىايإو لاق هللا لوسر اي كايإو تلقف ناطيش هل الإ ىمدآ نم ام لاق ناظيش كل امأ تلقف
 مض ركذ ادحأ ملعأ ال ظفللا اذهب هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه ملسأف هيلع هللا

 . ثيدحلا اذه ىف اميف نيبقعلا
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 راثآلا ملع اهنمو ءىش رمألا نم هل سيل نم ىلع هعوقوو فيلكتلا لجأ نم
 طابتغالا ملع اهنمو ىهلإ لعج وأ ىتاذ كلذ لهو تاببسملا ىف بابسألاب ا

 ملع اهنمو ىوبنلا ديحوتلا ملع اهنمو هب ماصتعالاو ىلعألا ىلجتلا هيطعي امب
 رارسأ ملع اهنمو هدنع هملع دوجو عم ملاعلا ىف ملعلا مكح نم عنمت ىتلا بجحلا
 ضعب ىف هتلزنمو قحلا تافص ةروصب هدبع ملاعلا رهظو ملاعلا ىف قحلا

 لزعي امو عون لك ىف ةيالولا مومع ةرضح ملع اهنمو لاجدلا خيسملاك نطاوملا
 وأ فيرشتلا قيرط ىلع ىه لهو ةيهلإلا تافاضإلا ملع اهنمو لزعي ال امو اهنم
 ملع اهنمو ءالتبا نوكي ام اهنمو افيرشت نوكي ام اهنم وأ ءالتبالا قيرط ىلع
 فيرشت هب دوصقملا وأ ءالتبالا قيرط ىلع وه لهو طئاسولا ىلإ دانتسالا ةمكح
 ةدايزلا ةرضح ملع اهنمو تاذلاب ةيهلإلا ةطاحإلا ةرضح ملع اهنمو طئاسولا

 ىه وأ ارَمع ىطعيف هدنع ام ضعب وأ هدنع ام ديز نم ذخأي نأب ةدايزلا لهو

 صخشت لاقتنا نعوه ام اهنمو مودعم داجيإوه ام اهنموأ مولعم داجيإب ةدايز

 هنمو ءاعفشلا بتارم ملع اهنمو ساوحلاب قاوذألا ةرضح ملع اهنمو صخش ىلإ
 نم رومألا ىف ذوفنلا ةرضحم ملع اهنمو ةعافشلا نوكلمي اهب ىتلا مهتافص ملعت
 ملع اهنمو .تاقشملا مظعأ نم ركفلا قيرطب رومألا ىف ذوفنلا ذإ ةقشم ريغ
 ةيبوبرلا هيزنت ملع اهنمو مولعلا ىنسأ نموهو ميجلا نوكسو ءاحلا حتفي بجحلا

 نوكي وأ باذعلا لوصح ىف ماع وه لهو باذعلا ملع اهنمو روصتلا بعص وهو
 ىرخأ ةذللا لوصح نعو ةرات ملألا لوصح نع نوكيف بتارملا ضعب ىف تاذلل
 . نم الإ ديفت ال سأيلا لولح ذنع ةبوتلا نأ ملعي هنمو ةبوتلا تارضح ملع اهنمو
 ذفني لهو قباوسلا ذوفن ةرضح ملع اهنمو ةصاخ مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي موق
 ملع اهنمو نيبوجحملاب ضتخيوأ ةريصب ىلعوه نم ىلع رشلاب ءاضقلا
 . ريرقتلا ملع اهنمو هتاقبط ددعو نيبذعملا ىف باذعلاةيفيك

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف



 ناقرفلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 لكل وأ ةعماج ةرضح اهتنمضت له ملاعلا ىف ةعوضؤملا سيماونلا ملع
 ملع اهنمو مولعلا سفنأ نم وهو ريغ ال ناترضح اهلك اهعمجي وأ سومان ةرضح
 ؟ قاقحتسالاو ةيانعلاب عقو اذاملو تاقولخملا ضعبل ىهلإلا صاصتخالا ةرضح

 ال قوذ ملع هنأل صوصخلاو مومعلا ىف هفشك نع ىلاعت هللا لهأ عنم ملع وهو
 . ملعي هنمو لصفلاو لصولا ةملك ةرضح ملع اهنمو لثملا برضب الو سايقلاب لاني .

 لضفل عجار كلذ لهو بتكلا لهأ ىف لضافتلا ملع اهنمو ناتملك وأ ةملك ىه له
 مأ ضعب ىلع اهضعب ةلزنملا بتكلا ىف ليضفتلا لوخد حصي لهو ؟ ال مأ بتكلا

 ةروس لعجف تايالاو روسلا نيب د لضافتلا نآرقلا سفن ىف لعج ىلاعت هللا نإف ؟ ال

 ىلع ىرخأو مكحلا ىف هفصن ماقم موقت ىرخأو اهدحو تارم رشع نآرقلا لدعت
 امم كلذ ريغو اهلك تايآلا ىلع ةدايسلا اهل ةيآو عبرلا ىلع ىرخأو ثلثلا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك نآرقلا روس نيب ىتح ةاخاؤملا ملع اهنمو درو

 لئاضف ملع اهنمو نهريغ نود ةوخأ نهنيب لعجف .('!( اهتاوخأو دوه ىنتبيش )
 ةرخآلاو ايندلا ىف ةعامجلا قراف نم ةمكح ملعي هنمو اهموزل نايبو تاعامجلا
 نع مكاحلا مكح ريخأت ةمكح ملعي هنمو ماكحألا ريخأت تارضح ماكحأ ملع اهنمو

 هنظ ىلع بلغي وأ نقيتسي ىتح كلذ نم هعنمت ةهبشل هيلع موكحملا ىف هعاقيإ
 اتمؤم عجري نأ نكمي ايندلا ف رفاكلا نإف هيف نيقيلا ىلإ لصوي ال اميف كلذو
 ةهبشلا مكح مكاحلا ىطعأ امف رفكلاب توملا لبق مكحلا هيف لجع نإف توملا دنع
 اهلبقي ال امم لامعألا نم ةدايزلا لبقي ام ةرضح ملع اهنمو اهنطوم هنإف اهقح

 ركبوبأ لاق لاق سابع نبا نع لاق ظفلب 774 /7ج نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(
 دوه ىنتبيش لاق تبش دق كارأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا
 هاور هاجرخي ملو ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه تروك سمشلا اذإو نولماستي معو ةعقاولاو
 ةمايقلا ةروسو ةعقاولا ةروس اهتاوخأو دوه ىنتبيش ظفلب 5117 مقرب هفنصم ىف قازرلا دبع
 .دوه ةروس ركذ هبسحأو لاق ترطفنا ءامسلا اذإو تقشنا ءامسلا اذإو تروك سمشلا اذإو تالسرملاو
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 .4)01 اًهْنُم رَيَخ هلق ةنسحلاب ءاج نم :١ عرشلا يف ىهو صقنلا لبقي الو
 ملع اهنمو .() « اهلثم الإ ئرجي الف ةّئّيَسلاب ءاج نمو) اهلاثمأ ةرشع ىهو
 ذإ حرجلا وه ىذلا مكلا نم ىه لهو ؟ ال مأ اهتاذل وه لهو ةملكلا ذوفن تارضح

 رثأ اهل ةملك لك لهف ملكلا نم تناك اذإو ؟ ال مأ حراجلا نم حورجملا ىف رثأ وه 1

 ملع اهنمو ؟ ال مأ ملكتو هب قطن ام ةروص هعامسرثألا ىفذإ عماسلا ىف

 اذإ ىغبي ىغب نم قتشم وه لهو هنازيم امو ملاعلا ىف هلصأ امو ىغبلا ةرضح
 هنمو مومذم وه ام هنم بلطلا ناك اذإ اديقم ابلط هللا همذ امل ىغبلا نوكيف بلط
 اهنمو تقولا مكحب رشنلاو ىطلا ملع اهنمو ىغبلا كلذ ءاودو امود دومحموه ام
 اهنمو ؟عضولابوأ اهسفنأل تايآو تالالد اهنوك لهو تايآلاو تالالدلا ملع
 ماكحأ ملع اهنمو ثداوحلا هب موقت ال ىلاعت قحلاو عجرت اذاملو هبشلا ثودح ملع
 لزني ام اهنمو ءادتبا لزني ام اهنموأ ءازج لزنتوا ءادتبا لزنت لهو لزاونلا
 ىلاعت هللا ىطعي ام عيمج لهو ةيهلإلا تايطعلا تارضح ملع اهنمو ؟ءازج

 مسق نموأ ايندلا مسق نموه له كلذ ريغو بتارمو مولع نم ايندلا ىف هدابعل
 عفنت له ةرهاظ اهتروص تماق اذإ ىلاعت هلل ةباجتسالا ملع اهنمو ؟ ةرخآلا

 وهو هب ءىجت احور روصلا كلت ىف خفني ىتح عفنت ال لهوأ عفنت نيأو اهتروصب
 اهنم وأ نطابو رهاظ اهل لهو اقلطم روصلا ملع ملعلا اذهب قلعتيو نطابلا ةروص
 ثعابلا لهو ثعاوبلا تارضح ملع اهنمو ؟ هل نطاب الو طقف رهاظ هلام
 وأ ماقتنا بلط وأ ءازجوه وأ ىذألا عفد هسفنل راصتنالا بلط ىلع هلك ناويحلا

 عبطلا بلطي ام عنمت ىتلا بابسألا ملع اهنمو ؟اذهل هضعبو اذهل هضعب .
 ' ملع اهنمو ىفخلا قيقدلا رظنلاب الإ كردت ال ىتلا رومألا ملع اهنمو هروهظ
 لقتنم دبعلا وأ تباث دبعلاو لقتنت لاوحألا لهو لاوحألا ىف لاقتنالاو ةماقتسالا

 ام ةرضح ملع اهنمو ةبيرغلا مولعلا ةلمج نم وهو ؟ ةتباث لاوحألاو لاوحألا ىف
 ال امم لطابلا نم قحلا هرقي ام ملعي هنمو عقي ال امم قحلا نم هيلع راكنإلا عقب
 تارضح ملع اهنمو هلبقي ال ىذلا لطابلا نم لاوزلا عقي د ىذلا لطابلا امو هرقي

 )١( ةيآ صصقلا ةروس : 864 .
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 مر هاظلل امك ةرشابم اهنطابل لهو اهنم رشبلا ىمسم امو ةأشنلا ةرهاظ بجح

 مالكلا ملع اهنمو ةرضح لك ىف هبر نيبو دبع لك نيب ىتلا بجحلا امو ال
 ملع اهنمو ؟دحاو كلذ مكح وأ فلتخي له ؟كلذ عجري اذاملو ميدقلاو ثدحملا

 اهنمو ةريثك تاحبسلاو دحاو هجولاو تددعت اذاملو هجؤلا تاحبسو راونألا ةرضح ٠
 ماهبإلا ملع اهنمو داعملاو أدبملا ملع اهنمو ةيهلإلا لبسلا نيب زييمتلا ةرضح ملع
 اهنمو زاغلألا ملع اهنمو زومرلا ملع اهنمو ( ةيتحتلا ةانثملاب ) ماهيإلا ملع اهنمو
 راونأل ملع اهنمو ةملكلا ىه ىتلا ةبكرملا فورحلا ملع اهنمو رارسألا ملع
 1 ةيسدقلا

 العلا لزانم تارضح ملع اهنمو دوهشلا نم ةداهشلا ملاع هب صتخي امو

 فيكف ىمدع رمأو هو لهجلا جئاتن ملع اهنمو اهماكحأو ةيهلإلا ءامسألا ىف
 نايرسلا ملع اهنمو رادتقالاب رادتقالا ةلباقم ملع اهنمو ىدوجو مكح هل نوكي
 نم طلغلا عقو امنإو دحأ هركنأ ام كلذلو ملاعلا ىف ىلاعت قحلا نايرس دهشي هنمو
 ملع اهنمو ملاعلا ىف رهظ ىذلا هيف فالتخالا ىلإ كلذ ىدأف ريغ ال ةيهاملا بلط

 ةرضح ملع اهنمو هيف هل ةكراشم هدابعل حصي ال امم ىلاعت قحلا هب صتخي ام
 ىف اهب ىلاعت قحلا مكح اهتياغو دمأ ىلع ىرجت اذهلو لعجلاب اهلك اهناو عئارشلا
 نم قح ىف ةبوقعلا دمأ ىضقناو تارادلا ترمعنا اذإف نيتضبقلا لهأ ىف ةمايقلا

 ةرضح ملع اهنمو رتولاو عفشلا ملع اهنمو ةمحرلا مكح رشتنا ىلاعت هللا دارأ
 نيب ملاعلا ةمسق ةرضح ملع اهنمو هدحو هللا ىلإ ةلماكلا ةوقلا درو ةينوكلا هقاطلا
 0 تافص امو ملاعلل ىذلا ملاعلاوه امو هلل ىذلا ملاعلاوه امو ملاعلا نيبو هلل
 هتاذل هرتس ىطعي وأ هرتس هيلع بجي له هملع نمو هملعي ال نمم ملعلا اذه ملعي
 .. اهيف سانلا لضافتو تامكاحملا ملع اهنمو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 ءارعشلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 امنإ عفن هدابع لامعأ نم ىلاعت هل سيل هنأ ملع هملع نمو رسلارس ملع

 .. ملعي هنمو للملاو ةماسلا بجوي ىذلا ملعلا ةرضح ملع اهنمو دابعلا ىلإ عجار كلذ

 فصو ىلاعت قحلا نوك عم حصي ال امم ملاوعلا نم امهب فصتي نأ حصي نم
 ملع اهنمو ءاوس رشلا وأ هيلع نوكي ىذلا ريخلا نم هدبع لم اذإ !!()للملاب هسفن
 ةعجر بابسأ ملع اهنمو عفني ال امو لجو زع هللاب نونظلا نم دبعلا عفني . (")ام
 نم ىتلا ةيقيقحلا ةدهاشملا ةرضح ملع أهنمو ايندلا ىف ىلاعت لا ىلإ نوكل

 نم كلذ لوقي نم ىلع هنيع ءايشألا تسيلو ءايشألا نيع قحلا نأ ملع اهدهش
 اهنمو ؟هتطاحإبوأ هددهتب وأ هسفنب ركذ امك ءايشألا نيع وه له مث نيفراعلا

 ةفلتخم هماكحأ لهو درو ثيح قحلل ىلاعت همسا مكحو قحلا ةيهام ةرضح ملع

 اهنمو ةريثك اقرط كلذ ىف اوقرفت سانلا نإف ؟درو نطوم لك ىف ةدحاو نيعوأ
 نمو لاصفنالاو لاصتالا ملع اهنمو ىلاعت قحلا نود قلخلا روجأ ةرضح ملع
 ملع وهو نميف لاصتالاو لاصفنالاو نمع لاصفنالاو نمب لاصتالا ملع هب ققحت
 ديقملا دوجولا نإف دوجولا ريغو لامجإلا ىلع هلك دوجولا ةفرعم نمضتي بيرغ

 دوجولا امأو حيجرت لاصفنا دوجولا لاحب لصتاو مدعلا لاح نع لصفنا دق
 .. نيأ ملع ملعلا اذه ملع نمو حجرم ريغ ىتاذ لاصفنا مدعلا نع هلاصفناف قلطملا

 ىناعملا ىف هيبشتلا ةرضح ملع اهنمو لصتا نمبو لصفنا نممو هنوك لبق ناك
 ردقلاو ءاضقلا ةرضح ملعي هنمو بيتردلا ىف بيترتلا ملع اهنمو تابسانملاب .

 فلتخي وأ ىلصألا كلملا مكح عقو اذإ كيلمتلا مكح لهو كيلمتلاو كلملا ملع اهنمو
 لبق اذاملو ناكرألا ملاعو كالفألا ملاع نيب زييمتلا ملع اهنمو ؟امهمكح

 ىضر ةشئاع نعد ظفلب ١١١٠مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو 787 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدف دسأ ىنب نم ةأرما ىدنع ناك تلاق اهنع ىلاعت هللا

 نإف لامعألا نم نوقيطت ام مكيلع هم لاقف اهتالص نم ركذت ليللاب مانت ال هنالف تلق هذه نم لاقف

 . مكتلماعم عونب مكلماعي ىلاعت هنأ ىنعملاو ٠ اولمت ىتح لمي ال هللا
 ال ةدايز طوطخملا ىف (1)
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 هناكرأ ةروص تبهذ امك هروص نايعأ تبهذف ناكرألا فرع نم ملع ةلاحتسالا

 امنإو كلذ لبقي مل كالفألا ملاعو ةفاثكلاو ةفاخسلاب ضعب ىلإ اهضعب ةلاحتسالاب

 عسوأ نم وهو ناكرألا ملاعل اهيف نورهظي ىتلا روصلا ىف مهروهظ مهتلاحتسا
 لك درفني وأ هلباقمب ملعلا ىلإ ءىشب ملعلا زقتفي لهو تالباقتملا ملع اهنمو مولعلا '.

 ال نم دنع الإ نوكي ال اذهو هيلع فقوت ريغ نم لباقملاب ملعلا نود هسفنب ملع

 اهناكمو ىلعألا الملا ىف ةعيبطلا راثآ ةرضح ملع اهنمو ةدحاو نيعلا نأ ىري
 عامتجا لهو عامتجالا تارضح ملع اهنمو ىلعألا الملا لاوحأ بلاغ ملعي هنمو

 وهوأ اولهج نإو قلخلاب ءانتعالا باب نم ىهلإلا ملعلا ىف نيكرشملاو نيدحوملا
 ؟ةيانعلا باب نم هنأ الإ ةمكحب الإرمألا نوكي ال هنأ ىف قئاقحلا ءاطعإ باب نم
 ءاميإلا قيرطب كلذل ىهلإلا مالعإلاب ةيانعلا باب نم هنأ نوققحملا هيلع ىذلاو
 اهيدبي نأ ملاعلل ىغبني لهأ اهل نكلو رارسألا مولع نم هنأل حيرصتلا قيرطب ال
 ملع اهنمو هل لهأ وه نمو ملعلا :نيبناجلا ملظ دقف اهلهأل اهطعي مل اذإف اهلهأل
 ىتلا فورحلا ملع وهو تارابعلا ىف اهماكحأ ةرهاظلاو ةلماعلا تاودالا بتارم
 نمو نيملاظلا مسقت ملع اهنمو بكرم ريغو بكرم اهنمف ىنعمل تءاج

 ةملظلا نم هدوجو له هدوجو ىف ملظلا عجري اذاملو رصني ال نمو مهنم رصني

 ملع اهنمو فرعي الو ءايشألا نيع ىلاعت قحلا نوك ملع اهنمو ؟رونلا نم مأ
 ةايح مث وأ ةميدقلا ةايحلاب له عقي اذامب ءايحإلا عقو اذإو ءايحإلاو ةايحلا ةرضح

 نم ىلإو نمم عوجرلا ملع اهنمو ؟ ءايحإلا ىف ءايحألاب رهظت ةثد
 " قلخلل ىلاعت هللا قلخ ةيفرظ ةرضخ ملغ اهنمو نم ىلغو اذام يف هامتعالا

 اهتأيش نيع تاقولخملا نيع نوكيف ءىش ال ىف مهقلخ وأ ءىش ىف مهقلخ لهو
 لوقعم كارتشا قلخلا عم قحلا كارتشا لهو كارتشالا ملع اهنمو سيفن ملع وهو

 ..؟ريغال لوقم وأ

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 لمنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 اهنمو اهتالحم ةفرعمو ريرقتلاو خيبوتلا ةرضحو رارقإلاو راكنإلا ملع

 ىنامزلا رادقملا نم كلذل مكو قاخلا بتارمو ىنامسجلاو ىمسجلا قلخلا ملع
 ءامسألا نم هريغ نود برلا مسالا ىلإ ةفاضملا بتارملا تارضح ملع اهنمو
 ةقباطملا مكحب نوكت ىتلا ةبوجألا عضاوم ملع اهنمو ىهلإلا دصقلا ملع اهنمو
 ملاع ناك اذإ ملاعلا ىلع لقعلا فرشو لقعلا بتارم ملع اهنمو لئاسلا لاؤس دنع

 ملع اهنمو كلذ لعفي ال لقاعلا ريغو هيلإ رداب هنم دبال ام ىأر اذإ لقاعلا نإف

 امب ىفو نموأ ادعاصف نيرمأل قلخ نمو دحاورمأل ملاعلا نم قلخ نم ةرضح
 نم ةداعس ملعي هنمو ةداعسلا ةرضح ملع اهنمو هل قلخ امب فوي مل نمو هل قلخ

 ملع اهنمو ىلاعت هللا ءاش نمو سيلبإك هسفنب ربكتسا نمع هزييمتو قحب ربكتسا
 نمو ةددعتم هوجو نم ظاعت هل ةبسانملا مهداقتعا ىلع هدابع ىلاعت قحلا ريرقت

 ريدقتلا | ةرضح نمو 6 ءيش هلثمك سيل 9 لوقي , ىلاعت وهو ريرقتلا اذه ءاج نيأ
 ْ 7« ةّوُق مهنم دشأ وه مِهَقلَح يذلا هللا نأ اوري مَل وأ ىلاعت هلوق روكذملا

 نم هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق اضيأ اهنمو

 .ثيدحلا . ("7(هيارشو هماغطو هداز اهيلع ةالف ضرأ ىف هتلحار لضأ لجر

 هرايتخا نيع ىف روبجم دبعلا نأ ملعي هنمو ىنوكلا رايتخالا ةرضح ملع اهنمو
 هلوقو .(4)( باتكلا هيلع قبسيف) هلوقو ؟ ال مأ هربج ىف ىهلإ دنتسم هل لهو

 . ١١ ةيآ ىروشلا ةروس )١(
 )١( ةيآ تلصف ةروس 18.

 بوتي نيح هدبع ةبودب احرف دشأ هلل ٠ هللا لوسر لاق ظفلب 77417 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (؟)
 ىتأف اهنم سيأف هبارشو هماعط اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضرأب هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ
 مث اهماطخب ذخأف هدنع ةمئاق اهبوه اذإ كلذكوه انيبف هتلحار نم سيأ دق اهلظ ىف عجطضاف ةرجش
 . حرفلا ةدش نم أطخأ كبر انأو ىدبع تنأ مهللا حرفلا ةدش نم لاق
 بهو نيب ديز نع ظفلب 7١71 مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو 5147 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (4)

 عمجي مكدحأ نإ لاق قودصملا قداصلا وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح هللا دبع لاق
 -  ثعبي مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم هقلع نوكي مث ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب ىف هقلخ
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 هنوك نم .(9 4 هّللا َقّلَخَ ليدبت ال9 هلوقو . 1 هنن لوقا لدي امو
 ملؤي وأ معي لهو ءازج ىهلإلا ذخألا ةرضح ملع اهنمو هقلخ ءىش لك ىطعأ

 هنمو ءاقتالا تارضح ملع اهنمو ؟ ريغصلاو ءىربلا ماليإك ءازج ريغ نم ءادتبا
 هنوك نم نينمؤملا ىلو هنإف مهيلو ناك ىتح نيقتملأ ةفصب ىلاعت قحلا قاحلإ :

 دقو ىقتم هنأب فصوي ال وهو ىوقتلا ىف هقلخ نيبو هنيب ةبسانملا دجو امف انمؤم
 ةروس ىف نونكملا ردلا ىمسملا نآرقلا ريسفت باتك ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب
 ريغ نم ريطلا قطنم ناميلس ملع نيأ نمو قطنلا تارضح ملع اهنمو ةيثاجلا

 . ىلاعت هللا دنع اهباحصأ ىف لاوحألا ريثأت ملع اهنمو ديلقتلا وه ىذلا ربخلا ةهج .

 ضارغألا ضعب لين نم كلذ ىف ىجري امل بدألا ك ارث ةرضصضح ملع اهنمو

 لك الو دومحم ضرغ لك ام هنأل امومذم وأ ادومحم ناك ءاوسو ةدوصقملا

 نيب ةاخاؤملا ملع 3 دراولا ريغتي لاوحألا رييغت ملع اهنمو مومذم ٍضرغ

 ةيهلإلا ءامسألا نم مهبحصي هيحصي مس ىأو نانجلا ىفو ةمايقلا موي ىلاعت هللا لزني نيأ
 كلذ ىف ىهو لوقعلا اهب ىضقي ىتلا ةيمكحلا ةسايسلا هجتنت ام ةرضح ملع اهنمو
 هيف ليمي املو دبعلا لامي املو ليملا ملع اهنمو رعشي ال ثيح نم ةريصب ىلع
 رمأب هيلع تضوفت رمأ كيلع صانتعا اذإ هنأ وهو صاوعألا ةرضح ملع اهنمو
 ثيحب ليلقب هنم صقنأ وأ ليلقب ديزأ امإو ءاوس ةنزاوم امإ ديري اميف هماقم موقي
 نم دوجولا ىف لهو ةيلكلاب هصرغ لين نع هجرخي ارثأ بولطملا ىف رثؤي ال هنأ
 ةرضح ملع اهنمو لاوحألاب لاجرلا زييمت ملع اهنمو ال مأ دقف اذإ هل ضوع ال
 نع ىرعت اذإرمألا مكح امو لاوحالا نئارق اهمسقت ىتلا ةيهلإلا رماوألا مساقت
 نع هيرعت لهو ؟ فيقودلل وأ ؟ ال مأ بوجولا مكح همكح له لاوحألا نئارق

 حورلا هيف خفني مث ديعس وأ ىقشو هلجأو هقزرو هلمع بتكا هل لاقيو تاملك عبرأب رمؤيف اكلم هللا -
 هباتك هيلع قبسيف عارذ الإ ةنجلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكنم لجرلا نإف
 هيلع قبسيف عارذ الإ رانلا نيبو هنيب نوكي ام ىتحرانلا لهأ لمعب لمعيو رانلا لهأ لمعب لمعيف
 1 . ةنجلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا

 )١( ةيآ ق ةروس :79 )١( ةيأ مورلا ةروس :٠٠
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 ىطعت لاح ةنيرق انل مث لهو ؟ بوجولا هيطعت هيمدع لاح ةنيرق لاوحألا نئارق
 نمو دوجولا فاصوأب مدعلا فصو ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأرمألل بوجولا
 ملع اهنمو فصولا اذه نع لوزي ال امدع هنوك عم لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا
 ةمحرلاب همالك ىف هسفن هتعن ىف ىلاعت هللا مدق نيأ نمو رومألا رداصم ةرضح

 لهأ ةفص نوكلا ةفص ىف مدقت دق هنإف نوكلا ةفص ىف كلذ لعفي ملو ذخألا ىلع
 لثم ءاج لهو اهلاثمأو ةيشاغلا ةروس ىف عقو امك ةداعسلا لهأ ةفص ىلع تقملا
 امف ءىش لك ىف هوجولا ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ قلخلاو قحلا نيب قرفتلا اذه
 ملع اهنمو عفان راض ءىش لكف عفن هجوو ررض هجو ناهجو هلو الإ ءىش نم
 ىنوكلا دعبلاو ىنوكلا برقلاو ءايقشألاو ءادعسلا نم ىهلإلا برقلاو ىهلإلا دعبلا
 . ملعأ هللاو ؟ مكح اذهلو مكح اذهل وأ ىهلإلا دعبلاو برقلا ةنزاوم ىلع وه لهو

 ٠ .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 صصقلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ىلع كلذ نم نوكي ام نايبو هيلع معنملا ىلع معنلا ريدقت ةرضح ملع

 ةايح لصأ امو لوصألا ةرضح ملع اهنمو ةجحلا ةهج ىلع نوكي امو ميلعتلا ةهج
 ةايح ةعيبطلا ىف لهو ؟ ال مأ دحاو لصأ ىلإ عجرت لهو ةيونعملاو ةيسحلا ملاعلا
 : ةيوايندلا ةيناسنإلا ةأشنلا ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ ةيسحلا ةايحلا ىطعت ىتح

 اهتينامسج ثيح نم اهرمأ هيلإ لوؤي امو رادلا هذه ىف اهقلعت ةدم ىف اهلاوحأو
 ةدوجوم نيعوأ ةبسن كلذ لهو ةايحلاو توملا ةرضح ملع اهنمو توملا دعب
 تيمي وأ ابسن نوكيف تومب تيمي نأ تيملا مكح لهو ةفلتخم نطاوم ىف رهظت
 ملع اهنمو تيمملا مكحب توملا نيع تيملا نيع نوكيف ةايحلا كلذكو ؟ طقف
 الإ نوكي ال ءاضقلا نوك عم ردقلا نع هلاصفنا نايبو ردقلاو ءاضقلا ةرضح

 هنمو تايآلا ةرضح ملع اهنمو ءاضقلا هيف عقاولا تقولا وه ىذلا ردقلا ىف
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 اهب نايتإلا هيلع بجي ال ذإ طرشب تسيل لوسرلا اهب ىتأي ىتلا ةيآلا نأ ملعي
 ىلاعتو هناحبس هعم مهبدأ ءوس عم هدابع ىلاعت هللا ةاعارم ةرضح ملع اهنمو

 الإ ةنجلا دحأ لخدي ال ذإ ةرخآلا ىف ناميإلا مومع عفن ةرضح ملع اهنمو
 ىلإو ةبكرملا ةمحرلا لزانم ملع اهنمو بوركم لكل ثيغملا وهف ناميإلا ةيانعب .

 هنمو هيف دكأت مل ىذلا لزنملاو هيف تدكأ ىذلا لزنملاو اهلزانم ىهتنت مك
 ملع اهنمو هلانت ال نمم هلانت نم ملعيو هيف ديكوتلا عقو جرد ىلع مك ملعي
 ىف دبعلا نيبو ىلاعت هللا نيب ةعماجلا ةالصلاك عمجلا ماقم نع ةنابإلا ةرضح

 ةالصلا ىف ىلصملا ىلع اهتيضرفب ليلدلا ذخؤي انه نمو ةحتافلا ةءارق
 نيبو هنيب ىلاعت هللا اهمسق ىتلا ةالصلا ىلص امف ةالصلا ىف اهأرقي مل نمف
 فلألاب ةالصلا تمسق لاق امنإو ةحتافلا تمسق لاق ام هنإف .(!)هدبع

 لحم لعج ميسقتلاب ةدوهعملا ةالصلا مسق املف فيرعتلاو دهعلل نيتللا ماللأو
 ىف ( ةحتاتفلا) دمحلا ةءارق ضرف ىف دجوي ليلد ىوقأ نم اذهو ةءارق ةمسقلا

 ةصاخ ىدمحملا ملاعلا ىف ةبكرملا ةمحرلا ريثأت ةرضح ملع اهنمو ةالصلا

 ملع اهنمو مجارتلا ملع اهنمم صاخشألا ةلزنم ىناعملا ليزنت ملع اهنمو
 دوجو عم عمسي مل هنإ هيف ليق ىذلا عماسلا ةمكح ملعي هنمو عامسلا ةرضح

 بجحلا ملع اهنمو ؟كلذ هل ىقبأ ىذلا امو هنع ىفن ىذلا امف عمس امبف منهفلا

 لهو بجح نم بجح نمعو اهلهأ بتارم ليصفتو تاملظلاو ةينوكلا ةملظملا
 ملع اهنمو هلوسر ماقم ةدهاشم نعوأ هبر ةدهاشم نعوأ هتداعس نع بجح .

 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع لاق 710 مقرب هحيحص ىف ملسم ىور )١(
 ءارو نوكن اذإ ةريره ىبأل ليقف مامت ريغ جادخ ىهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم
 هللا لاق لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإف كسفن ىف اهب أرقا لاقف مامإلا

 بر هلل دمحلا دبعلا لاق اذإف لأس ام ىدبعلو نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق ىلاعت
 ىدبع ىلع ىنثأ ىلاعت هللا لاق ميحرلا نمحرلا لاق اذإو ىدبع ىندمح ىلاعت هللا لاق نيملاعلا

 كايإو دبعن كايإ لاق اذإف ىدبع ىلإ ضوف ةرم لاقو ىدبع ىندجم لاق نيدلا موي كلام لاق اذإو
 نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها لاق اذإف لأس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيب اذه لاق نيعتسن

 ىنثدح نايفس لاق لأس ام ىدبعلو ىدبعل اذه لاق نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ
 . هنع انأ تأبنأف هتيب ىف ضيرم وهو هيلع تلخد بوقعي نب نمحرلا دبع نبا ءالعلا هب
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 نيدناعملاب ىهلإلا فطللا ةرضح ملع اهنمو هللا ىلع نوكلا .(')ءارتجا ةرضح

 ىلص لوسرلا تبيش ىتلإ رومألا ملع اهنمو هراصنأل نيعزانملا هرماوأل نيدارلا
 قافولا نيع وه ىذلا ءازجلا ملع اهنمو اهتاوخأو دوه ةروس ىف ملسو هلآو هيلع هللا
 هنمو هانتم اهيلع رجألاو ةيهانتم روجألا بلطتت ىتلا لامعألا ةدم نإف ىنامزلا

 ' ..  قافولا ريغ نم قافولا ءازجلا ملعيو ىهانتي ال امب ةطاحإلا ملع ملعي
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 توبكنعلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 لك هيلإ وعدي ام ةمالع نايبو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ةرضح بادآ ملع

 الو هدي ىف ام ناسنإلا ىقلي ىتلا تاقوألا نايب ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسألا نم عاد
 سارتألا نم ننجلا تارضح ملع اهنمو هرومأ عيمج هللا ىلإ ملسيو هيلع دمتعي
 ملع اهنمو اهلماع ىلع عجرت لامعألاك اهيمار ىلع ماهسلا ةداعإو اهريغو
 ملع اهنمو نامزب سيلو نامزلا ةلزنم لزنتي أم لزنت ةفرعمو تالزنتلا ةرضح

 ملع اهنمو مكحلا در ىف هلرثأ ال ذإ هببس امو لاحلا مكح دعب عزانتلا ةرضح
 ملعي امب همكح مكاحلا كرت ةمكح ملعي هنمو مكاحلا نم دوهشلا بتارم تارضح

 . ةجاحلا سيسمل رومألا نم هريخأت زوجي ال ام نايب ملع اهنمو دوهشلا لوقب همكحو
 نوكي لزاونلا ىأ ىفو هب مكحلا كرتيو لوصحل عضو ىذلا نايبلا ةدئاف امو هيلإ

 اهب ىتلارومألا ةرضح ملع اهنمو ةلأسملا هذه ىف باوصلا ىلع وه-نمو.كلذ ٠
 ' ةعاسلا ةرضح ملع اهنمو ةدالو هيلع هل نأ وهو ناسنإلا ىلع ملاعلا ضعب لضفي
 ىف حصي لهو ايتاذ ابلط رومألل ءايشألا بلط ةرضح ملع اهنمو اهامسم ةرضحو
 لحم امف ةداعلا هيف تقرخنا نإو حصي؛ ال مأ لعجلاب نوكيف ةداعلا قرخ كلذ
 ملعوهو ؟ ال مأ هتاذ هيضتقت تناك ام هعبتيف بلاطلا ىفوه له ةداعلا قرخ

 ا .. زيزع
 .. ميلع عساو هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف ظ

 )١( لطاب ىلع ولو فوخ نودب مادقإلا .



 مورسلا ةروس مولع نم ةكرابللا ةولخلا هجتنت اهمو

 نطوم ىأ ىفو مهديؤي اذامبو ةيهلإلا ةيانعلا لهأل ديياتلا ةرضح ملع
 دنتسا ملو ؟مهنم مهنكمتو مهيلع مهئادعأ طيلستل بجوملا ببسلا امو مهديؤي

 ملع اهنمو ؟ىسفن ىدوجو رمأل وأ ىهلإ ىدوجو رمأل دنتسا لهو مهيلع ىدتعملا

 هارت ءىشلاك رخآرمأب هيلع مكحي مثرمأب هيلع مكحيفرمألا ىف ددرتلا ةرضح
 ال هنإ هيف لوقت مث نيرابتعاب ىتح لطاب هنإ هيف لوقت مث قح هنإ هيف لوقت
 رمألا نيع وه له هب لهجلا ىلإ ةدوعف وه ام ىردأ ال هيف لوقت د مث قح الو لطاب

 تعنب ال هتعنب قطنف لصو ام اذه نكلو هب ملعلا ىلإ لوصولا نكمي وأ رمألا كلذب
 ءامسألا نم هترضح امو بصعت ريغ نم فاصنإلا ملع اهنمو هيف ملكت ام

 امنإو بضغلا نكسي الرهقلا نإف ؟بضغلا نم بضغلا نكسي ىذلا امو ةيهلإلا
 ال نكسمتلاو فطللاب الإ نيكستلا نوكي الف هيلع رهقلا ناطلسل همكح ىفخي
 ةكئالملا ةطاحإ ملعي هنمو ةيكلملا ةطاحإلا ةرضح ملع اهنمو ةظلغلاو رهقلاب
 مويلا انيف مهمكح اموكال مأ ةروصلا كلت ىلع مويلا مه لهو نوُقصي موي ملاعلاب

 كانه ىداني اذامو ؟ةدحاو ةطاحإلا ةفص نأ عم مويلا كلذ انيف مهمكح امو

 ةمايقلا نأ الإ كاذ امو ةصوصخم نطاوم ىف الإ كلذك سيل انهو ؟اضعب مهضعب
 انهو طئاسولا عافتراب دحاولاوه كانه مكاحلا نأ ريغ ءاوس ايندلا ةروص ىلع

 ةنجلاب قرف امك نيرادلا نيب ىلاعت قرفف طئاسولاب نكل هنيعب دحاولا مكاحلا وه
 امو مكحت نيأ نمو هللا ىلع مكحت نم ةرضح ملع اهنمو نيتضبقلا نيب رانلاو
 ةرضح ملع اهنمو لهج ةفصوأ قح ةفصوه له ؟ كلذ ىلع هأرجأ ىذلا
 ةرضح ملع اهنمو نيربكتملاو نيرابجلاب ةيهلإلا ةيانعلا ةمكح ملعي هنمو ةيانعلا
 مل اذاملو همصع اذاملو مصعي مل نمم اهنم مصع نمو ةيهلإلا ءامسألا ةمصع
 هقلخل مسالا اذه ىف ىلجتي ال ىلاعت هنإف دحألا ىلاعت همساك كلذو ؟ همصعي
 ءامسألا عيمج نم نيمسالا نيذه ريغ فالخب هللا مسالاك وهف ىرخأ الو ايند ال
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 اهنمو مولعلا فرشأ نم وهو اهيف مهل ىلجتي ىلاعت هنإف هقلخل ةمولعملا
 ملاعلاو نمؤملا نيب كارتشالا ملع اهنمو نوكسلا نيع ىف ةكرحلا ةرضح ملع
 امو ملاعلا ةجرد نمؤملا لاني لهو زيمتي اذامبو كلذ نوكي ةرضج ىأ ىفو
 لهو ؟ءاملعلا ةجرد هب نمؤملا قحلي لهو ؟قداصلا ربخلا ةهج نم هلبقي
 ةلالدلا ىف بحسندي هللا لسر مهنأ مهاوعد ىف لسرلا قيدصت ىلع ليلدلا
 نونوكيو رخآ ليلد ىلإ نور قتفي وأ ماكحألاو رابخألا نم هب اوءاج ام ىلع
 نمل وعدم ىعادلا نأ ملعي هنمورودلا ملع هنمو نيدلقم مهنوك عم ءاملع

 ةاجنلا هلك هملعب بلطي ملعلا بلاط نأو ةاجنلا ملع اهنمو ضراعتلا مكحب هاعد
 ىه امو ملاعلا نم هتاجن ملعي ىذلا فنصلا ةمالع ملعي هنمو لهجت نكلو عبطلاب
 . ةاجنلا

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 .. نامقل ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اهم

 ملع اهنمو ناسنإوه امب ناسنإلا أشن ال ةيرذلا أشن ةرضح ملع
 - ةكرحلاو نوللاو ةحئارلا لخادتك اضارعأ وأ الوحأ تناكأ ءاوس ءايشألا ىف لخادتلا

 ةرضح ملع اهنمو دحاولا نمزلا ىف ةدحاولا تاذلا ىف ملعلاو لهجلاو نوكسلاو
 ..اوسيلف تنيعت اذإ اهنأو ءىش لك ىف ءاكرشلا ةبصنأ نييعت ملعي هنمو ةبصنألا
 ' ةعاشإلا تعقو نإو انيعم رمألا سفن ىف بيصنلا نوكي نأ دبالو ءاكرشب
 هللا نم عئارشلا لزنت فالتخا تارضح ملع اهنمو كلذ ىف ءاكرشلا لهجلف

 ملع اهنمو لزاونلاو صاخشألاو نكامألاو نامزألاو لاوحألا فالتخاب ىلاعت
 باجحلاو ميظعتلا ةهج ىلع رتسلا لبسي دقف لبست نم ىلعو روتسلا لابسإ
 ةيهلإلا بجحلاك مهنود لبست نمب ةمحر راتسألا لبست دقو هءارو ىذلا رتسلاو
 نمضتيف ةيهجولا تاحبسلا مهقرحت الئل مهيلع ءاقبإ ىلاعت هللا نيبو ملاعلا نيب
 هنمو بيكارتلا ةرضح ملع اهنمو لدست نم ىلعو لدست اذامل ملع كلذ
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 وه امو بيكرتلا لبق نيأ نمو هتيدحأ عم ىهلإلا مالكلا بيكرت ةروص ملعي
 نم هب ملكتي ام نيبو مالكلا ةقيقح نيب قرفي ملاعلا ناسنإلاف نيعلا دحاو الإ
 مالكلا ىف ال هب ملكتي وه اميف ةقيقح بيكارتلا نأ ملعيو مالكلا ةفص هل
 تانكمملا نايعأ ىف هللا مالك اوعمس نيذلا هللاب ءاملعلاب صاخ ملعلا اذهو

 لهو لباقلا تعن وه ىذلا لوبقلاو هنم لوبقملاو لباقلا ةرضح ملع اهنمو

 ةيهلإلا دودحلا تارضح ملع اهنمو هيف لباقلل رثأ الو لباقلا عونتل لوبقلا عونتي
 ؟ ملاعلا ىه ىتلا تانكمملا ىلإ وأ هللا ىلإ وأ هتاذ ىف هيلإ له عجرت اذاملو

 ٠ مزتلي نمك هنورتسيف قتحلا:نؤملعي نيذلا تافص تارضح ملع اهنمو
 نوكي ىذلا مصخلاو هنالطبب هملع عم هيلع رظانيف هتحص دقتعي ال ابهذم
 هبحاص ديب قحلا نأرخآلا اذه ملعيو هنالطب ىلع قسحلاب ىتاي هتلباقم ىف
 نظي نمو وه ىوتسيل هنم ملع ىلع قحلا ةروص ىف لطابلارهظيو هدريف
 ءالؤه مكح ملعي هنمو قح هنأ هنوكل هنع بذيف قح ىلع هنأ لطابلا ىف
 ةرضح ملع اهنمو كلذ ىف ىهلإلا مهدنتسم ملعيو ةمايقلا موي هللا دنع

 ايدوجو ناك نإف ىدوجو وأ ىمدعرمأ كلذ لهو بذكلاو دحجلاو راكنإلا
 ؟اهضعب ىف وهوأ اهلك اهمعي لهو دوجولا بتارم نموه ةبترم ىأ يفف
 يذلا مدعلا ةبترم ىه له مدعلا بتارم نم ةبترم يأ ىفف امدع ناك نإ كلذكو
 مث اموأ ام ةبسنب دوجولا لبقت ال ةبترم مدعلل مث لهو ؟ ال مأ دوجولا لبقي ال

 لبقي ىذلا مدعلا ةبترم ىفوهوأ ةيدوجو ةبترم ىلإ هتبسن لبقتو الإ مدع

 مه نيأ نمو مهلا ةرضح ملع اهنمو نكمملا مدعلاوهو دوجولا هب توعنملا
 نع وه وأ فعضأ ره امف ةيقيقح ةرق نع وه له ءرسب هلاذيل ىرقألاب فعضألا

 نع هبجحي ىذلا امف ملعي الو فعضأرمألا سفن ىف وهف ؟ وتم دوق

 اذا ببسلا امو هقحتست امو رومألا ردق لهج نم ةرضح مع اهنمو ؟ هفعض

 ملع اهنمو ؟ ىغبني الام ىف ىغبني الام هنم رهظ ىتح كلذ لهج هلعج
 مهل ذإ ىلاعت هللا دنع هب ملاعلا نوركذي اميف ةكئالملا بتازتم تارضح
 ةيآ ىف طسولا ىف مهو هقلخ نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسولا وهو ىهلإلا برقلا
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 ةلضافملا ملع اهنمو .('16 مُلعْلا اولوأو ةَكئالَمْلاَو وه أألإ هَل ال هنأ هللا دهش )
 ملع اهنمو قحلاب فارتعالا ةجتني ام ملع اهنمو هقلخ نيبو ىلاعت هللا نيب
 ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ لدعلا ىف كلذ حدقي لهو رايتخالاب مكحلا ةرضح
 نع هملع نم نيبو لهج نع ءىشلا اهنم ملع نم نيب قرفلا ملعي هنمو ىركذلا

 لهو صالخإلا ةرضح ملع اهنمو مهريغ ةفصنم ركذتلا لهأ تافص نيبو نايسن

 امو هركي ام تارضح ملع اهنمو ؟قح قح ىفوأ نمم نوكي كلذ ىف صالخلا
 درفني ام ملع اهنمو ؟ ال مأ ورمع هبحي ام نيعوه ديز هركي ام نيع لهو مذي
 مهبتأرمو نيلداعلا ةمئألا لزانم ملع اهنمو مولعلا نم هدابع نود ىلاعت قحلا هب

 نع ٍنيبوجحملاو ةملظلا نود رونلاب ىلاعت هللا نع نيبوجحملا ةرضح ملع اهنمو
 ؟ دعب بجحوأ نيبوجحملاب ةمحر بجح بجحلا هذه لهو اعم رونلاو ةملظلاب هللا

 اهنمو فيلاكتلا نم ةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعألا عيمج ىلع هجوتي ام ملع اهنمو

 . ركفتلاو رابتعالا ملع

 .. ملعأ هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةدجسلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اهمو

 ناميإلا ةرضح ملع اهنمو هركي ال امو قالخألا نم هركي ام ملع
 لدعي لهو ؟ ال مأ هيف عرشلا مكح هسفن ىف ناميإلا مكح لهو عرشلا ىف مومذملا
 : ةروصلا هب ىمستف هتروصو هتقيقح ريغ ىف ىلجتب هل رهظيف هتقيقح نع هب

 نم هدومحم نايبو بذكلا ىف نوكلا بتارم ملع اهنمو ؟ ال مأ اهيلإ لقتنا ىتلا
 ملع اهنمو كلذك نيبذكملا بتارمو ؟مرحي نيأو هلامعتسا بجي نيأو همومذم
 اهلبقيف ةث :ونألا هيلإ بسنتو اهلبقيف ةروكذلا هيلإ بسنت ىذلا وهو ىثنخلا بتارم

 ريغ نم ةأرملاو لجرلا ءام ىواست ةلاحلا هذه ىلع هدوجو ببس نأ ملعي هنمو

 ام ىردي ال هنأل تآاجفلا راظتنال ئيهتلا ملع اهنمورخآلا ىلع امهدحأ ةدايز

 )١( ةيآ نارمع لآ ةروس :18 .
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 ىف لمعتلا ميدقت فرعي هنمو لمعتلا ةرضح ملع اهنمو زيزع ملع وهو ىتأي
 نطوم نم هنطوم نيأو ؟ال مأ مزجلا نم كلذ لهو مهألاف مهألا باستكا

 ىنبنيو نظلا ءوس نم هنوك عم مزحلا نم ىلوأ ىخارتلا نوكي اذ اميفو ؟ ىخارتلا
 مهنع عفتري لهو هلك ملاعلا نم نيفلكملا بقاوع ملع انهنمو ةريثك رومأ كلذ ىلع.

 ؟ نيدبالا دبأ مهبحصتسي لازي ال مأ فوخلا

 ملاعلل ملعلا ةروص ريغ ىف ىلجتلاك ةبيرقلا قرطلا ىف ىلجتلا ملع اهنمو
 ىف له ىلاعت هللا عم اروضح متأ ناسنإلا نوكي ىتمو معنلا بجح ملع اهنمو
 ملع هنمو صاخلا دمحلاو ماعلا دمحلا وه لاح ىألو ءاخرلا لاح ىف وأ ةدشلا لاح
 عقي نمبو سنألا تارضح ملع اهنمو لاوحألا فالتخال دماحملا فالتخا
 بابسألا ىلع دامتعالا ملع اهنمو ؟ امهب وأ بسانملا ريغب وأ بسانملاب له سنألا

 بيس وه امو دومحم وه ام هيفو مومذموه ام هيفوأ مومذم وأ دومحم هلك لهو

 قلخلا نع ةلاكولا ىفن ةرضح ملع اهنمو توملا بتارم ملع اهنمو قلخلا عضوب
 نمرمأ ىف قولخمب ءافتكالا حصي لهو ىفتكي نمبو ةيافكلا ةرضح ملع اهنمو
 ةرضح ملع اهنمو ءىسملاوه نمو ةءاسإلا تارضح ملع اهنمو ؟ ال مأرومأ
 دق ةدئافلا نإف ؟ال مأ نابحطصي له ةيونعملا هوجولا عيمج نم الثامت اذإو نيلثملا

 هعم لازي ال نم وهو ةريصبلا رونم الإ هل هبتني ال ملع اذهو امهنيب تعفترا
 ىطعأ ام هنأل ةيناسنإلا صقان وهف ةلاحلا هذه هل تسيل نم امأو ديفتست سافنألا

 قرفلاو قلخلا ةلماعمو ىلاعت هللا ةلماعم ةرضح ملع اهنمو ديفتسيل الإ زظنلا
 نم دنع اميسالو ؟ ال مأ نيتلماعملا ىف ةبقارملا لماعلا دنع ىواستي لهو امهنيب
 لماعلا ىلع نيعتيف ضعب ىلع هضعب اقوقح ملاعلل لعج دق ىلاعت هللا نأ ىري
 هتبقارم نم كلذ لهف مهل هيلع ىلاعت هللا اهبجوأ ىتلا قوقحلا ءادأل قلخلا ةبقارم
 كلذ عجريف ؟ قلخلا ةبقارم نم كلذ له وأ ىلاعت قحلا الإ بقار ام اذه نوكيف
 تاذل ىنعأ هتاذل صخشلا اذه ىلع ملاعلا اهقحتسا له قوقحلا هذه-قاقحتسا ىلإ
 ىلع رمألا ةروص ملعلا اذه نم ملعيف ؟ ىلاعت هللا اهقحتسي لهوأ نيقحتسملا

 ملع اهنمو امهلضافتو ميعنلاو باذعلا تاقبط ملع اهنمو ليصفتو عمج نم هتقيقح
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 لثملا هل برضي ال نأ ىغبدي نمو لثملا هل برضي نأ يغبني نم لاثمألا برض
 مث لائثمألا برض دق ىلاعت وهو .('!4 لائمألا هلل اوبرضت الف ) : ىلاعت لاق
 نطاوملاب لهجلا مهب طانف نوملعت ال متنأو اهبرضي فيك ىنعي ملعي هللا ن نإ لاق

 هسفن نم الثم طبنتسي الو لاثمألا نم هللا برض ام رظن ىف هرمع عطقي ملاعلاو
 لاثمألا نم هل هللا برض ام ملع ليصحتب ىفي ناسنإلا رمع نظأ امو هلل اميس الو
 ىدهم هنإف ؟ ال مأ ايداه ىمسي له هللا نع نيبي امو نايبلا ةرضح ملع اهنمو
 هليزنتب نيفراعلا ىلاعت هللا ىلع هل نيلاتلل رظنلاب نآرقلا لاوحأ ملع اهنمو كش الب
 ىف اهمكح مدقتي نيتفصلا ىأو طسبلاو ضبقلا نم كلذ مهثروي امو مهبولق ىلع
 ىف ءالقعلا لضف ةرضح ملع اهنمو .؟طسبلا وأ ضبقلا ىه له لاحلاب ىلاتلا
 قرف ىلاعت هللا نإف ؟ ال مأ لقعلا مكح همكح لهو لقعلا بلوه امو ءالقعلا

 نم مهديقف نولقعي موقل تايآو بابلألا ىلوأل تايآ لعجف تايآلا ىف امهنيب
 هللا دنع دح برقملل لهو نيبرقملا تارضح ملع اهنمو دييقتلا وه ىذلا لاقعلا
 ام عابتا فرش رضح ملع اهنمو ؟ اقلطم هتيانع ذفنت وأ هتيانع ذوفن ىف ىلاعت
 اذام ىلإو نارسخلاو حبرلا ملع اهنمو قالخألا مراكم نم هعابتا هللا عرش
 ىذلا ىلقعلا رذعلا وه لهو عورشملا رذحلاو ىلقعلا رذحلا ملع اهنمو ؟ناعج ري
 لقعلل هنييعت هللا لعج ام هنموأ عرشلا الإ كلذ ىف نييعت ال مأ لقعلا هنيعي

 ؟ عرشلل هنييعت ىلاعت هللا لعج ام هنمو عرشلا ىف هنييعت نع هب ىفتكاف
 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 بازحألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 .ملعي هنمو ىلاعت هللاب ملعلا نم ىرلا هعم لبقي ال ىذلا ملاعلا شطع ملع
 ىه ىتلا عمجلا ةرضح نم هنأو شطعلا اذه هاطعأ ىذلا ملعلا اذه دانتسا ةرضح

 هنيع ال هلثم وأ هبسن ام ملع وه لهو ركذلاب لصحي ام ملع اهنمو ةقرفتلا نيع

 )١( ةيآ لحنلا ةروس 4/ .
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 لهو ىهلإلا خسنلا ةرضح ملع اهنمو عساو ملع وهو طقف ةروصلا ىف ههبشي
 ةلزنم ريغ ىف رهظ نم لهو رهاظتلا ملع اهنموولتملا وأ ةوالتلا ةقيقح خوسنملا
 له سبللا عقويل هتروص كلت نمل الثموأ ءاقش هسفن لعج ىتح هريغ ةروصب
 هنمو ريخأتلاو ميدقتلا ملع اهنمو ؟ال مأ ىلاعت هللا دنع هب هبشت نم مكح همكح
 رايتخالا مكحب هيطعي امو مزجلا مكحب ريخأتلا ىف رومألا نم ىطعي ام ملعي
 الف هسفن ىف رابتعا لك ةحص عم للزلا مهقرط نيأ نمو نيربتعملا ملع اهنمو
 ةرضح ملع اهنمو زيزعع ملع وهو نيربتعملا ىف للزلا امنإو رابتعالا ىف للز
 له ملاعلا ىلع لهاجلا ركنأ نيأ نمو هسكعو ملاعلا ىلع لهاجلا راكنإك راكنإلا
 هل دوجو ال ليخت نعوأ اهنيع ىف ةيدوجو ةفص نموأ ةرضح نم هيلع ركنأ
 لهاجلا ىلع ملاعلا راكنإ نإف ؟ركنملا لايخ ةرضح ىف لب هنيع ىف جراخ نم
 ىف عمتجا نإو ملاعلا ىلع لهاجلا راكنإ ةروص هتروص سيل لهاجلا هركني امم
 ىذلا ىلع راكنإلا وه امو ؟ال مأر كني ءىش ةقيقحلا ىلع ملاعلا ىف لهو ناركنلا

 ىف رهظ نيأ نمو سفانتلا ملع اهنمو ؟ ةبسنوأ ىدوجورمأ وه له ةقيقح وه
 نإف ؟ ليبقلا اذه نم ةلآلاب هيبشتلا لهو ؟سنجلا ىف الإ رهظي ال اذاملو ملاعلا

 لماكلا ناسنإلا اهلان ىتلا ةروصلا له ؟قلخلاو قحلا نيب عماجلا سنجلا امف ناك
 ةروص ظفح لزي مل ىذلا ناسنإلا الإ ىبرحلا ناسنإلا اذه سفاني اموأ قولخملا

 كلذ ةبتر لاني نا ىبرحلا ناسنإلا اذه بحيف هللا لظوه ىذلا هسفن ىف قحلا
 ءامس ىلإ ةليل لك اهيف قحلا لزدت ىتلا ةيهلإلا ةروصلا لظوه ىذلا ناسنإلا

 اذه نيع الإ ةرهاظلا قحلا ةروص سيلوأ ةمايقلا ىفو مئانلل اهيف ىلجتيو ايندلا .

 اذ ىلاعت قحلا نوكيف ةروصلا كلت حور قحلاو لظلاب هنع انربع ىذلا ناسنإلا
 هللا نإف .(')ىرخأ فرعيو ةرات ركنيف ةرخآلا ىف كلذك ىلجتي هنإف حورو ةروص
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناسل ىلع ىنعأ ىدس ىلجتلا كلذ ركذ ام ىلاعت

 ىف هعوقو لبق ايندلا ةايحلا هذه ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هركذ امك
 نئازخ ملع اهنمو ىلاعت هللا نم كلذ ملع بلط ىلع بولقلا هبنيل الإ ةرخآلا

 مقرب هحيحص ىف ملسمو 1704 مقري منهج رسج طارصلا باب ىف هحيحص ىق ىراخبلا هاور )١(
 . ا8*؟
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 ىلإو ماعنإلا ءاطع ىلإ ةدنتسملا ةمحرلا نئازخ ملع هنمو ةمحرلا ال تومحرلا
 هنم نوكي ىذلا ماقملا ىلإو ىناعملا نم ىهلإلا بضغلا مكح تعفر هب ىذلا ماقملا
 نولئاقلا ملكت ماقملا اذه نمو فيلكتلا ملاع هلك كلذب ىنعأو ملاغلاب حاصي ام قلخ
 امنإ كلذب ىلاعت قحلا مازلإ مهدارم سيلو قحلا قح ىف حلصألا ةاعارم بوجوب
 ناكف ةلباقملا مكحب الإ رما عقي الف ريغ ال ءىش لك ىف ةلباقملا ةمكح هب مهدارم
 ينوركذاف >:كلذ ريظنو مهفاف طورشملا ىف طرشلا بوجو بجاو كلذ

 ملع ىف ىقرتلا ملع اهنمو كلذ وحنوأ 7 مك بجتسأ ينرعذأ >وأ' !«مكركذأ
 ٠ ؟ ال مأ هبو هيف ىقتريف ببس ىقرتلا سفن لهو ؟ىهتني ال وأ ىهتني لهو بابمألا .

 اهنمو زوهظلاو ةبلغلا اهيف نكت ملو ةيونعملا محالملاو نتفلا تارضح ملع اهنمو
 هبشتك دومحم هبشت وه ام كلذ نمو هتاقبط فالتخا ىلع ملاعلاب ملاعلا ةبسن ملع
 ملاعلا نم ىلاعت هللا دمحب حبسي ىح لكوهو حيبستلا ملاعب انم فيلكتلا ملانع
 امأو مومذم هبشتوهام هنمو قالخألا مراكم ىف همدقت نمب ناسنإلا هبشتكو
 ال نم الإ ءامكحلا نم هب لاق امو نيققحملا دنع حصي الف ىلاعت قحلاب هبشتلا
 ةخفنلاو ةحيصلا ةرضح ملع اهنمو هسفن ىف هيلعوه ام ىلعرمألاب هل ةفرعم

 ىف ٌةمتاِخ ىه لهو اهنوك لبق لاحلا ىف ةمتاخلا ملع اهنمو ؟امهنيب قرفلا امو
 ئرشبلا مهلا : اهيف ىلاعت هللا لاق ىتلا ىرشبلا ىه لهو ؟ ال مأ اهب ملاعلا قح

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف ؟ىرخا ةروص ىرشبلل مأ . "6 اينالا ةاّيحْلا يف

 نم ىرشب فالخب اليوط انامز كلذ دعب اوشاعو ةنجلاب ةعامج رشب دق ملسو
 : اذك اذك نم ءزج ةثداحلاو ةميدقلا نيب قرفلاو ةردقلا ملع اهنمو ةافولا هترضح
 قحلا نوك لهو صاخلاو ماعلا ريخستلا ملع اهنمو ؟ال مأ ةيهلإلا ةردقلا نم ءزج

 نإف ؟ىرخأ ةقيقح نم وهوأ هبابو ريخستلا ملع نم نأش ىفوه موي لك ىلاعت
 . ديسلل الامك ىطعي قيقد ريخست وهف هدبع هيلإ جاتحي امب موقي لاحلا ةروصب ديسلا

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس :١67.

 )١؟( ةيآرفاغ ةروس :5٠

 ةيآ سنوي ةروس (؟) : 54 .



 ١58- 

 ملاعلا رظن لهو رظنلا ةرضح ملع اهنمو هديس رخسي نأ هتلزنم تسيل دبعلا نإف
 نم هدنع ام ثيح نم هيلإ رظني وأ ةفيلخ هنوك باب نم ناسنإلا اذه ىلإ هلك

 ؟رايتخالا مكحب وأ ربجلا مكحب قحلا نم لسرم وه لهو هيلإ اهيدؤيل هل تانامألا
 اهنمو هقلاخ حيبستل الإ ةلاصألاب قلخ ام هنأل لوألا وه نيققحملا دنع قحلاو .

 ملع اهنمو ملاعلا دوجو ةمكح ملع اهنمو ملاعلاب ىهلإلا قفرلا ىقبي ام ملع
 موقي ىتلا رومألا ةرضح ملع اهنمو بسكلاو بهولا ملع اهنمو لوزنلا بابسأ
 رظنلا بحاصل ربخلا تطعأ ىتلا بابسألا ةياعر ملع اهنمو هديس ماقم دبعلا اهيف
 لدبلا اهكرتي ىتلا ةروصلا مكح امو ءايلوألا نم لادبألا ةرضح ملع اهنمو اهيف

 ىلع قوفتلاو دارفنالا بلط ىلإ ناسنإلا تعد ىتلا بابسألا ملع اهنمو ؟ هدعب
 ؟اهعفر حصي الورمألا سفن ىف عفرت لهو ريداقملا عفر ةرضح ملع اهنمو هريغ
 هسكعو ناسنإلا ىلع نجلا طيلست ةرضح ملع اهنمو نايسنلا ةرضح ملع اهنمو
 ملعو هريغو بوكرب ناسنإلا ىف نجلاريثأت ملع هب ققحت نمو ةيودألا ملع اهنمو
 رودصك رودصلا ةرضح ملع اهنمو هنعرثالا: اذه لاوز دعب ناسنإلل فشكني ام
 ةرضح ملع اهنمو ةرثكلا ةيداحأ ةقيقح دحاولا نع رداصلا لهو دحاولا نع ةرثكلا

 فالتخا ملعي هنمو شورعلا ملع اهنمو ةيهلإلا ةرضحلا نم كلذل امو ةكئالملا أشن

 مل ملو تاعامجلا فالتخا ةرضح ملع اهنمو تاودألا فالتخاب اهيلَع ءاوتسالا
 ىتلا ةفصلا امو ؟ىرخأ نم ةعامج تزيمت اذامبو ؟ةدحاو ةعامج لكلا نكي
 ةرضح ملع اهنمو ؟داحأ ىلإ قرتفت ملو ةعامج تقرفت ىتح ةعامج لك اهمدع
 لهو سحلا ىوق نم ثعبلا دنع مكحلا اهل نوكي ةوق لوأ فرعي هنمو ثعبلا
 حورلا راشتنا ملع اهنمو ؟ال مأ ثعبلا لبق سحلا ةوق نم ىرخأ ةوق مكح اهمدقتي
 ىأبو قلخلا ىف ةمايقلا موي مكحلا لاوحأ ةرضح ملع اهنمو اهلك حاورألا ىلع لكلا
 هنمو رشنلا ةرصحو ةيهلإلا ةوقلا ملع اهنمو مويلا اذه ىف ىلاعت قحلا ىلجتي مسا

 نيأف رخأت نإف ؟رخأتي وأ ملاعلا ثعب مدقتي له ىطلا نوكي نيأ وأ ىأ ىف فرعي
 كلذ ىف دحاو ديعص ىفرشبلاو ةكئالملا عمتجت لهو ؟كلذ دنغ ملاعلا نوكي

 ىف هتلزنم امو قلخلا فاصوأب قحلا فصو نم ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ مويلا
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 مهلوق وهو رباكألاب رغاصألا بيدأت ةرضح ملع اهنمو ؟ملعلا نم هغلبم امو مذلا
 امو باطخلا بيترتو تاودألا تارضح ملع اهنمو ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ
 اذإ ال ةظفلك مكحلا ىف اهفالتخاو ةروصلا ىف تاودألا كارتشاو اهنم ةادأ لك ديقي
 ىتلا ةرضحلا بسحب ةفلتخم اهماكحأو تاودألا ةلمج نم ىهو ةدحاو اهتروص

 تاودألا رئاس اذكهو فطعلا نوكيو ىهنلا نوكيو ىفنلا همكح نوكيف اهيف ىلجتي
 . ناسنإلا هملع ىذلا نايبلا ملع نم وهو

 . ملعأ هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ابس ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 كلمو رشب نم قحلا نع نيربخملا قيدصت ملع هنمو قدصلا ملع
 اهيف ىتلا ةرضحلا ملع اهنمو لسانتلا ملع اهنمو ىهلإلا فشكلا ملع اهنمو رطاخو
 ملعلا نم قحلا هب درفني ام ملع اهنمو ةروصلا ىف كارتشالاو ءايشألا نيب هيبشتلا
 توعن ملع اهنمو ةرطفلا نود ىلاعت هللا مالعإب الإ قلخلا هملعي ال امم قلخلا نود

 ملع اهنمو ةماقتسالاو ليملا ملع اهنمو رادلاب ةلضافملا ملع اهنمو ىلاعت هللا لهأ

 هنأو قحلا ىلإ قلخلا دايقنا ةرضح ملع اهنمو راركت مث امو عجرت اذاملو دئاوعلا
 بجاولا هل داقناف سكعلا نود بجاولاب نكمملا بلطل قلخلل قحلا دايقنا نع .ةجيتن
 هنأ ال قلخلا ءاعد هللا باجتسا لاقي نأ بدألا نكل ائيش نكي ملو هدجوأو هبلط اميف
 امب ملعلا عم ملاعلا ىف عقاولا فالتخالا ببس ملع اهنمو ىفخي ال امل مهل داقنا
 ٍبسكلا ملع اهنمو لمعلا ملع اهنمو راذتعالا ملع اهنمو فالتخالا عفر بجوي
 . ام اهل ) لاقف ىلعبو ماللاب باستكالا ىلع بسكلا ىنب ىلاعت هللا نأل باستكالاو

 ةرضح ملع اهنمو ىهلإلا رايتخالا ملع اهنمو .()4 َتبسَنْكا ام اًهيَلعو تبسك
 هنع نوكلا حازتناب قحلا دييقت ةرضح ملع اهنمو ؟عجري اذاملو ملاعلا ىف لوق لك
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 ىلإ ةوعدلا ىف ةسايسلا ةرضح ملع اهنمو هناطلس تحتو هتضبق ىف هنوك عم

 نوزوملاو نزولا ةرضح ملع اهنمو دورولاو رودصلا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا
 بتارم ملع اهنمو ةنجلا لخدي نمورانلا لخدي نم تافص ملع اهنمو لاجرلا نم

 ىلإ هينبو مدآ رهظ نم جرخي نم ددع ملعي هنمو ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا
 ةرضحلا ملع اهنمو اهيف سيبلت ال ىتلا ةطاحإلا ةرضح ملع اهنمو ةمايقلا موي
 ةرضح ملع اهنمو قئاقحلا ةلمج نم ىهو اهسفن بلقت الو قئاقحلا بلقت
 هذه ىف ىلاعت هللا نم لسرلا اهبلطت ىتلا تاياغلا ةرضح ملع اهنمو تابسانملا

 بوبخملا ىف دهزلا ملع اهنمو نيوكتلا ىف ةيهلإلا ةباينلا ةرضح ملع اهنمو رادلا
 هيلع فصولا كلذ ءاقيو هيف دوهزملا ىف بحلاب هفاصتا عم بوبحملا لجأ نم
 عيمج لضف ملع اهنمو داوسلاو ضايبلا تارضح ملع اهنمو ماصتعالا ملع اهنمو
 اهنمو حورلا ملع اهنمو ممألا رئاس ىلع ةيدمحملا ةمألا هذه لضف نايبو ممألا

 اهنمو روسلا ءامسأ ةرضح ملع اهنمو نوطبلاو روهظلا ملع اهنمو خزربلا ملع
 .. ءايشألا ءامسأ ةرضح ملع

 ٠ .. ملعأ ىلاعتو هناحبس لو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رطاف ةروس مولع نم ةكرابلا ةولخلا هجتنت امم
 نم تافص ملعي هنمو ةبحصلا ةرضح ملع اهنمو بلقلا ةرضح ملع

 هسفنل كبحصي نمو كل كبحصي نمو دجولاب كبحصي نمو ةفصلاب كبحصي

 نمو ىلاعت هللا بحصي نمو ةبحصلاب ىلوأ نمو لجو زع هلل كبحصي نمو
 ملع اهنمو ةبحاصملاو ةبحصلا نيب قرفلاو بحصي الو بحصي نأ ماقم هل حصي
 اهنمو ايندلا رادب صاخلا ءزجلا ةرضح ملع اهنمو لاوحألاو تاماقملا تارضح
 نيبرقملا فانصأ ةرضح ملع اهنمو ملاع هب وه اميف ةدافتسالاب ملاعلا فاصتا ملع
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 نمو ىلاعت هللا ديري نم ملعي هنمو ةدارإلا ةرضح ملع اهنمو ةبرقلا ىف مهتاجردو

 نمو توملا ىف سابتلالا تارضح ملع اهنمو ةدارإلا قلعتم امو هللا ريغ ديري
 ىتحفص نيب نماكلا جاردتسالا ةرضح ملع اهنمو نيدضلاب فصتي نأ هل حصي
 نأ ىغبني ال كلذ عمو توعنلا نم ىلاعت قحلا هلبقي ام ملع اهنمو تابثإلاو ودملا
 فرش ىهو ىهلإلا بانجلا ىف صقن ةفص عرشلاو فرعلا ىف اهنوكل هيلإ بسنت
 هللاب ملاع الإ مث ام هنأ ملعي هنمو ملاعلا نونف ةرضح ملع اهنمو قولخملا ىف ةعفرو

 هب ملاع هنأ ملعي ال نم مهنمو هللاب ملاع هنأ ملعي نم ءاملعلا نم نأ ريغ ىلاغت

 ملعت له هل ليق ولو قحلا هنأ ملعي الف كلذ عمو نياعيو دهشي نمب ملع ىلع وهو
 وهام ثيح نم هتدهش ىذلا اذه ملعت له هدهش اميف هل ليقولو ال لاق ؟ هلا

 نمف هل ليق نإف ؟هدهشأ ىذلا لوقي نمف هل ليق نإف معن لوقي ؟ كل دوهشم

 هركنأ هفرعي ىذلا مسالاب نالف وه ىأ اذكوه هل ليق نإف ؟ىردأ ال لوقي
 . فيرش ملعوهو مولعملا مسالا كلذ ىمسملا وه دوهشملا اذه نأ فرع ام هنوكل

 ال مهو ملاعلا نم دحاو لك ىف ىرسي ىذلا ماعلا ديحوتلا ةرضح مسلع اهنمو
 ملع اهنمو ةديقملاو ةقلطملا ةماقتسالاو ليملا ةرضح ملع اهنمو نورعشي
 ودع هنأ عم ةمحر دضلا نوكي دانتسالاب هنأو دادضألا ىلإ دانتسالا ةرضح
 هللا تاذ ىف ضوخلاك عراشلا هرجح اميف ريجحتلا ةرضح ملع اهنمو عبطلاب

 عارتقالا وحن اياضقلا ضعب ىف هيلإ عوجرلا غوسي ام ةرضح ملع اهنمو ىلاعت
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادمحم عبتا نم لهو عابتالا ةرضح ملع اهنمو هلاثمأو

 . ىلص ادمحم ةمأ نم بسحي هنم هل فشك امردق ىف هعبتاو هب نمآو هتثعب لبق
 ةمأ رشحي وأ هتمأ ىف هتفص هذه نم رشحي لهو ؟ ال مأ ملسو هلآو هيلع هللا
 . وأ ىسيعك صاخ ىبن عرش اعبتم ٍفشكلا اذه بحاص ناك اذإ لهو ؟ ةدحاو

 هعبتم اذه ىذلا صاخلا ىبنلا اذه هب ءاج ىذلا عرشلا نأ ةدهاشم ىأرف ىسوم

 كلذ دمحم ةمأ نم نوكي وه وأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم. نع هيف بئان هنأ

 ىف اهلاني له هتلزنم لزنو ةنجلا لخدو ىبنلا كلذ ةمأ ىف رشح اذإ مث ىبنلا
 مأ هانركذ ىذلا فشكلا هاطعأ امب هعبتا ام ثيح نم ةيدمحملا ةمألا هذه لزانم
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 اهنمو دحاولا ةيدحأ ال ةرثكلا ةيدحأ ىنعأ دحاولا نم ريثكلا رودص ملع اهنمو ال

 ملع اهنمو تامدقملاو جئاتنلا ةرضح ملع اهنمو هريغو ىنوكلا حاكنلا ةرضح ملع

 نيرضاملا ىلع لابقإلا ركاذلل حصي ال هنأ ملعي هنمو نيركاذلا ةرضح

 اذإ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناك انه نمو ادبأ قحلا ىلع لابقإلاو مهتملاكمو .

 ىف اذه . 7( ىحولا هنع ىضقني ىتح رهاظلا هساسحإ نع بيغي ىحولا هاتأ

 لهو سنألا تارضح ملع اهنمو ىلاعت قحلا باطخ ىف فيكف ىكلم باطخ
 لاوحألا ةرضح ملع اهنمو ؟ةسناجملا ءافتنال حصي ال مأ ىلاعت هللاب سنألا حصي

 تبث نم نيب امكو مدعلاو دوجولا نيب امك لاحلا نيبو ملعلا نيب نأ ملعي هنمو
 امك خزربلا ىفو ةايحلا ىف ةلاعفلا ممهلا باحصأ ةرضح ملع اهنمو تبثي ال نمو
 ملع اهنمو . ()هنفد دعب هربق ىف ىلصي هودجو مهنأ .("!ىنانبلا تباشل عقو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق رباج نع ظفلب :١7/5 دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هاور )١(
 اهجو سانلا قلطأ هتيأر كلذ هنع بهذ اذإف باذعلا مهاتأ موق ريذن تلق ظعو وأ ىحولا هاتأ اذإ ملسو

 . نسح هدانسإو رازبلا هاور ارشب مهنسجأو اكحض مهرثكأو
 دبعأ ىلإ رظني نأ هرس نم لاق هللا دبع نبركب نع دمحم ابأ ىنكي ىنانبلا ملسم نب تباث (1)

 ىتح ىكبي ىنانبلا اتباث تيأر لاق ديز نب دامح ىنانبلا تباث ىلإ رظنيلف هنامز ىف هانكردأ لجر
 ىنانبلا تباث نم رهسلاو مايقلا لوط ىلع ربصأ طق تيأر ام لاق ماشه نع هعالضأ فلتخت
 .اظقيتسم هب سحتوأ هارت نأ تئش ىتمف الإو ىلصي مئاق وهف اليل انلزن نإ انكف ةكم ىلإ ةرم هانبحص
 ةوفصلا ةوفص ... قارعلا ىلع هللا دبع نب دلاخ ةيالو ىف ىفوتو ايلات امإو ايكاب امإ ريسن نحنو
 701ج
 ىعمو هدحل ىنانبلا انباث تلخدأ وه الإ هلإ ال ىذلا لو انأ لاق هيبأ نع رسج نب نابيش لاق ف |

 ىف ىلصي هب انأ اذإف ةنبل تطقس نبللا هيلع انيوس املف لاق دمحم كش هريغ لجروأ ليوطلا ديمح
 لمع ناك ام اهل انلقف هتنبا انيتأ انغرفو هيلع انيوس املف تكسا لاق ىرت الأ ىعم ىذلل تلقف هربق
 هئاعد ىف لاق رحسلا ناك اذإف ةنس نيسمخ ليللا موقي ناك تلاق اهانربخأف متيأر امو تلاق تباث
 كلذ دريل لجو زع هللا ناك امف اهينطعأف هربق ىف ةالصلا كقلخ نم ادحأ تيطعأ تدك نإ مهللا
 - انك اولاق راحسألاب صجلاب نورمي اوناك نيذلا ىنثدح لاق ىبلهملا ةمصلا نب ميهاربإ .. ءاعدلا



 5 نرش

 ةرضح ملع اهنمو مهيلع طلغلا لخد نيأ نم ةفرعمو ةفسالفلا لوصأ ةرضح
 ةدهاشملا ةرضح ملع اهنمو ةيرحلا حاورألا ةرضح ملع اهنمو ةيقوذلا تالزنتلا
 ىنبي جاردنالا نأل ؟جردنت ال مأ ةدهاشملا دنع ةفيطللا جردنت لهو ىلاعت.قحلل
 رجألا نيب قرفلاو روجألا تارضح ملع اهنمو حصي ال كلذو هيف جردنم نع
 ىلاعت هلل قاقشلا حصي فيكو ةققاشملا ةرضح ملع اهنمو ميركلا قزرلاو ميظعلا

 ملع اهنمو ىدهلا نيت دعب ديبعلا ضعب نم ملسو هلو هيلع هلل ىلص هلوسرلو
 ملع اهنمو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا ةرضح ملع اهنمو دولجلا جضن

 لح اهنمو نك فرح هئاطعإ عم هكرت نم مكحر ملاعلا ف فيرصتلا ةرضح
 سانلا ىطعأ اذإ ميركلا نأ ملعي هنمو دوجلا تارضح ملع اهنمو لوألا لقعلاةرضح
 .مهسوفن حش اوقو نيذلا داوجألل ىبوطف ريغ ال مهل هدنع ةنامأ وهام مهيطعي امنإ

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 مالسلا ةالصلا هيلع سي ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 نيبحملا فانصأ نايبو هفرشو بحلا ةرضخ ملع اهنموراذعلا علخ ملع
 ملع اهنمو فوخلا ةرضح ملع اهنمو ءايشألا نيب سناجتلا ةرضح ملع اهنمو
 لاثمألا ةرضح ملع اهنمو عابتألاو عابتالا ةرضح ملع اهنمو ةذاهشلا ةرضح

 ملع اهنمو همكحو داعملا ةرضح ملع اهنمو نيروبجملا ةذخاؤم ةرضح ملع اهنمو
 . رونلا ةرضح ملع اهنمو ىهلإلا ىدهلا ةرضح ملع اهنمو فالخلاو ةقفاوملا
 ماقم عمجلا ةماقإ نطاوم ةرضخ ملع اهنمو عامسلا ةرضح ملع اهنمو ىونعملا
 ةرضح ملع اهنمو اهلصأ ىلإ ءايشألا درو رتسلا ةرضح ملع اهنمو دحاولا
 . لوبقلا ةرضح ملع اهنمو درلا ةرضح ملع اهنمو سوفنلا نم ميلستلاو ضيوفتلا
 هب درفني امو كلملا فاصوأ ةرضح ملع اهنمو ءادنلا ىف ةباينلا ةرضح ملع اهنمو

 هللا دنع مهمكح ملع هب ققحت نمو تارتفلا باحصأ ةرضح ملع اهنمو ةقوسلا نع
 755/١. ج ةوفصلا ةوفص .. نآرقلا ةءارق انعمس تباث ربق تابنجب انررم اذإ <
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 ةرضح ملع اهنمو ىواعدلا ىلع نيهاربلا ةماقإ ةرضح ملع اهنمو ىلاعت
 ملع اهنمو لادبألا ةرضح ملع هنمو ىهلإلا ءادنلا تارضح ملع اهنمو فيرعتلا
 ميظعتلا تارضح ملع اهنمو ةيهلإلا تانيادملا ةرضح ملع اهنمو ناميإلا تارضح
 قيثاوملا ةرضح ملع اهنمو ةيندبلا تادابعلا روص أشن ةرضح ملع اهنمو ىنوكلا
 سيدقتلا تارضح ملع اهنمو ةيهلإلا ننملاو ءالآلا ةرضح ملع اهنمو دوهعلاو
 ضعب نود صاخشألا ضعبب لامكلا قلعتم امو تالامكلا تارضح ملع اهنمو

 ماكحأ نم ريثك ىف ناسنإلاب مئاهبلا تقحلأ هنمو قاحلإلا ةرضح ملع اهنمو
  اهنمو امهنيب فلؤي امو رفاكلاو نمؤملا هيف عمتجي ام ةرضح ملع اهنمو عئارشلا

 نم لماكلا:عم كلملا هيف عمتجي ام ةرضح ملع اهنمو مارحلاو لالحلا ةزضح ملع

 نامثأ ملع اهنمو قفرلا ةرضح ملع اهنمو رهجلاو رسلا ةرضح ملع اهنمو رشبلا
 مهتناكمو نينمؤملا تامرح ميظعت ةرضح ملع اهنمو ةرجهلا ملع اهنمو ناميإلا
 ملع اهنمو حصي ال امو تقوي نأ حصي ام نايبو تيقودلا ةرضح ملع اهنمو
 تابغرلا ملع اهنمو توملا ملع اهنمو لامعألا ةرضح ملع اهنمو قورفلا ةرضح
 ملع اهنمو ناميإلا قئاقح ةرضح ملع اهنمو تابيغملا ملع اهنمو ىنمتلاو

 قوقحلا باحصأ ةرضح ملع اهنمو ءافلخلا بتارم ملع اهنمو ةيهلإلا تايانعلا
 ءاسنلاو لاجرلا نيب ليضفتلا ةرضح ملع اهنمو ثداحلا سيدقتلا ملع اهنمو
 ملع اهنمو ؟ هيف ايواست ىذلا لامكلا امو ؟ةأرملا ىلع لجرلا لضف ءىش ىأبو
 ةرشعلا ةرضح ملع اهنمو عنملاو ةزعلا ةرضح ملع اهنمو تاراجتلا فونص
 ةرضح ملع اهنمو ةيضقألاو تاداهشلا ملع اهنمو باحصألا مهو رئاشعلاو
 ملع اهنمو طوطخلا ملع اهنمو قوقحلاو دودحلا ملع اهنمو ةصاخلا ةعاطلا

 ملع اهنمو ؟ فورعملاوه امو فورعملاب فرصتلا ةرضح ملع اهنمو تانامألا

 اهنمو تاوفلا فوخ ةردابملا ملع اهنمو ءاطلخلا ةرضح ملع اهنمو تائيهلا ةرضح
 درجمل داري دق هنأل حاكنلا ةلضافم ملع اهنمو ميساقتلاو اياصولا ةرضح ملع
 .. امهل داري دقو لسانتلل داري دقو ذاذتلالا

 .. ملعأ هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف



 هه ١

 تافاصلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 يل عمسلا هقطشمو زوج ل ام زوج امر هقلخب هسفن ىلاعت قحل

 ملع اهنمو بهولا تارضح ملع اهنمو هيف رظانوه امب لوخد هيف لقعلل
 ريغب هللا ىمس نمو ةيمستلا تارضح ملع اهنمو لوسرلا ىلع بوجولا تارضحلا
 لالضإلاو لالضلا بتارم ةرضح ملع اهنمو ديحوتلا ىف همكح ام همسا

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا تارضح ملع اهنمو كلذ ىف توافتلاو
 ' ردابملا وه نوكي ىتح ركنملا بكترمل تامدقم طسب وهو هيف ةسايسلا ملع طارتشاو
 ملع اهنمو بجاولا ىف زئاجلا ريثأت ةرضح ملع اهنمو رمأ ريغ نم كردلل
 جرحلا عفر ة ةرصح ملع اهنمو بسكلا لهأ هب ىقشي ام نايبو ءاقشلا تارضح

 اذاملو ضعب ىلع اهضعب نكامألا فرش ملع,اهنمو نيقتملا بتارم ملع اهنمو
 لوصألا درو تاقاضإلا ملع اهنمو ىلعألا ىلع ىندألا مكمن ماع اهنمو حجرت

 ملع اهنمو ءامحرلا ءانث ةرش رضح ملع اهنمو ريخلاب ضيرعتلا ملع اهنمو اهلوصأ ىلإ
 وهو كيرشلا ىفني نم نيدحرملا نم نأ امك هدقتعي ال وهو كيرشلا راهظإ ةرضح
 لاعفألا ىف دحوملاو هتاذل ءىشلا لعفي نم بابسألا نم نأ ىري ىذلاك هدقتعم
 عناوملا تعفتراو . (١!)صفعلاو جازلا عمتجا اذإ لوقي نمكو هللا الإ لعاف ال هنأ ىري
 نم دحوملاو ادحوم هنوك عم دادملا وه ىذلا داوسلا نم دبال هنإف ةيعيبطلا ةيهلإلا

 نوكي نأ ىضتقي ناكمإلا نأو مهلاثمأو ةرعاشألاك ىلاعت هلل داوسلا داجيإ ىري'"
 ' هيف نوللا كلذ ىلاعت هللا قلخ نأ الإ اداوس نوكي الو ةعيبطلا عافترا عم مهعامتجا

 رثع اذإ رظانلا نإ نولوقي مهنإف نيدحوملا نيملكتملا ىف امأو نييعيبطلا ىف اذه
 دجو نيب مهقيرفت عم ةرورض نوكي هيلع لولدملا لوصح نإف ليلدلا هجو ىلع
 انراصبأ ذخأ دق ىلاعت هللا نأ ناميإلاب ملعن اننأ كلذ ىف قمحلاو لولدملاو ليلدلا
 ةرورض ىئرملا لصحي ملف انريغل تارصبملا نم ريثك نع انيف ةيئرلا دوجو عم

 ٠ ج برعلا ناسل .. هعالتبا رسعي ضبقتو ةرارمو ةصوفع هيفو عشب صفع ماعطو صفع )١(
 .رابحألا اهنم عنصي ناك ةيواميك داوم ىهو د5 :ص



١665 

 ىريف ةيعيبطلا ةأشنلا هذه ىف حدقت ىتلا عناوملا عافتراو ةيؤرلا دوجو عم

 ةمالس ىف امهعامتجاو امهل ىئرملا روضح عم رخآلا هاري ال ام دحاولا ناسنإلا
 نم مكف ريثك اذهو رثأ هيف نوكلل الو ةعيبطلل سيل ىهلإ باجح اذهف رصبلا ةساح
 امو لاجألا تارضح ملع اهنمو سكعلابو نطابلا ىف دحوم رهاظلا ىف كرشم ٠

 ملعلا اذهب ققحت 3 نمو ةنونيكلا تارضح ملع اهنمو ملعي ال امم اهنم ملعي نأ حصي
 هئاوتسا لاح ءامعلا ىف ىلاعت وهف هتاذب هفلتخم تاينيأ ىف ىلاعت هللا ةنونيك ملع

 ايندلا ءامس ىف هنوك لاح ضرألا ىفو تاومسلا ىف هنوك لاح ىف شرعلا ىلع
 لثم كلذ لثمو ديرولا لبح نم برقأ هنوك لاح ىف انك امنيأ انعم هنوك لاح ىف
 ال هيف امكح هسفن نعركذ ام ىلاعت هللا نإف تمهف نإ ضيبأ لك ىف ضايبلا
 ريغ فيرعتلا ةدئاف لصحي مل اذه لثم ركذول هنأل تادوجوملا ىف لثم هل نوكي
 انملع مكحلا كلذ نيع هل ىذلا دوجولا هل رهظ نمك ماهفألا ضعب ىلع قدي هنأ

 تاَوَمٌّسلا َقْلْخ) ىلاعت هللا لاق امك هربغ ال مكحلا كلذب هللا نم بطاخملا هنأ

 ملع دق ضعبف . ('7© َنومَلُعي ال ساّنلا رثكأ نكلو سائلا قلَح نم ربكأ ضرألاو
 هذهب بطاخملاوه كلذ فرع ىذلاف كلذ فرعي ال مهضعبو انه اهربكلاب دارأ ام
 هنإف . (4 ءيش هلثمُك سيل 4 ىلاعت هلوقك ىتح باطخ لك ىف اذكهو ةيآلا

 ملعلا قلعت ةرضح ملع اهنمو ءايشألا ىف ةيلثملا ىفن د نم هب بطاخ امنإ ىلاعت
 تايآ اهلك ىهو تانكمملا نم ىتأي ام ةرضح ملع اهنمو تامولعملاب ىهلإلا
 مدعو دحاو ضارغإ ىف ببسلا ام ضرعي نم ةيآ اهنوك ىف رظنلا نع ضرعيف
 . دق اميف هسفن ككشي نمو كيكشتلا ةرضح ملع اهنمو ؟ كلذ ىف رخأ ضارعإ
 سابتلالا تارضح ملع اهنمو كيكشتلا كلذ ىلإ هوعدي ىذلا ببسلا ام هل نيبت
 هنوكل كلذ له ملاعلا ىف كلذ ىلاعت هللا قلخ ةيهلإ ةقيقح ىأ نمو ملاعلا ىف

 ةقيقح ىلع هسفن ىف ىلاعت هنأ عم ركنيو فرعي ةفلتخم روص ىف هدابعل ىلجتي
 كلذ ىف ةمكحلا نمو سابتلالا الإ ملاعلا ىف امف اذكه الإ ىلجتلا نوكي الو لدبتت ال

 )١( ةيآ رفاغ ةروس :51 .

 )١( ةيآ ىروشلا ةروس : ١١
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 رهظي رفاكلاو ديعس وهو رفاكلا ةروصب رهظي نمؤملا نأ ربخأ دق عراشلا نأ
 انيلع رمألا سابتلال ءاقش الو ةداعسب دحأ ىلع عطقي الف ىقش وهو نمؤملا ةروصب
 اعطق انيلع سابتلالا ةروص نأ ملعف هيف سابتلا ال هللا لها دنع اذه ناك نأو

 ءىش انيلع سبتلا امف عطقن مل اذإ امأو ديعسلا ىلع ةواقشلابو ىقشلا ىلع ةداعسلاب
 ةرخآلا رادلا ىف الإ اهلامك رهظي ال هنأو ةيهلإلا ةمحرلا ةرضح عسو ملع اهنمو
 ادبأ كلذ موديو مهظحردق ىلعرانلا لهأو مهظحردق ىلع ةنجلا لهأ محريف
 موي هنإف ةمايقلا موي اميسال ةمحرلا هسفن نم لدعلا ةماقإ نأ ملعي اذه نمو نيدبالا
 مكح ىهتنا اذإ ىتحرمألا دهشتل ىتأت امنإ كانه ةمحرلاو ءاضقلا ىف لدعلا
 ملع اهنمو مولعلا فرشأ نموهو ةياهن ريغ ىلإ مكحلا ةمحرلا تلوت لدعلا
 ىذلا صاخلا فصولا ةرضح ملع اهنمو ناوكألا بجح نم صلخت امو ةرضحلا
 ةرضح ملع اهنمو قلخلا عيمج نم هلاني سيل نم هيف ىلاعت قحلا كرشي ال
 اهلمتحي امل ءامسأ ىه لهف اهيناعم فالتخاب ةيهلإلا ءامسألا تددعت املو ددعتلا
 رومأ ىناعملا كلت لهو ؟ ىناعملا كلت هيلإ تبسن نمل ءامسأ ىهوأ ىناعملا نم
 اياضقلا ىف لدعلاو فاصنإلا ةرضح ملع اهنمو ؟اهل دوجو ال بسنوأ ةيدوجو
 . تاموكحلاو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ص ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 . ةدم ءاضقنا دعب قاقحتسالا نم ىفني ام ملعي هنمو ىفنلا تارضح ملع
 ةرضح ملع اهنمو ؟ ةبوقعلاب قحتسملا نع هيفن ىف حالفلا ىنعم امو همكح

 مأ قدصلا ىلإ هجو كلذ ىف هل له نكلو كيرشلا كرشملا دحج ملع هنمو دحجلا
 .قولخملا ناسل ىلع رهظ نإو ىلاعت هللا لوق هنأ بسني كانه نم نإف ؟ال

 قطنو .(')هدمح نما هللا عمس هدبع ناسل ىلع لاق هللا نأ حيحصلا ىفو

 - ةريره ىبأ نع ظفلب 403 مقرب هحيحص ىف ملسمو 17 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )1
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 ملع اهنمو هنع مجرتملا مالك نيعوه نامجرتلا مالك ىنعي كلذب نآرقلا
 نايبو عطقلا ملع اهنمو ماكحألا نم هب تماق نميف هيطعت امو لاوحألا تارضح
 نع هناحبس قحلا ىنغ ملع اهنمو ليلد يغب نينكمملا دحأ عوقوب عطقلا هجتني ام
 ليلد مت ام لوقي ىلاعت هنأ ةينابرلا فقاوملا ضعب ىف درو امك هيلع تالالدلا

 ىنديفت ال ىذلا ىنغلا انأ ىنإف ) هب اديقم نوكأف ىنطبري هجو هل نوكيف ىلع
 لك نايبو مومعلاو صوصخلا ملع اهنمو ( تاثدحملا ةلدأ ىلع لدت الو هوجولا
 هصصخي ىتح برعلا ةغل ىف هنم موهفملاوه ام ىلع لمحي عراشلا نع درو ظفل

 ىمسيو ةارادملا ملع اهنمو ةغللا موهفم نع كلذب هجرخي صاخ هجوب عراشلا
 ملعأ نيلجرلا ىأ ةارادم بحاصو ربص بحاص عمتجا اذإو دومحملا قافنلاب

 لهو بجي ملو ىدون اذإ عماسلل عناملا ببسلا ملعي هنمو عناوملا ةرضح ملع اهنمو

 لالضلاو لمعلا وهو ةملظلا ةرضح ملع اهنمو عمسي ملوأ عمس هنأ هيف لاقي
 نمرادلا هذه هتمض ام لكل عقاو هنأ ملعي هنمو رشحلا ةرضح ملع اهنمو ةريحلاو

 هنمو بابسألا .ةرضح ملع اهنمو ضرأو ءامسو ناجو سنإو ناويحو تابنو ندعم

 هل له نكلو كارتشا عم نكمتي ال هنأو ىلاعت هللا ديبكوت ىلإ ىعادلا ببسلا فرعي

 موق نود موق قح ىف ىقبي وأ هل ءاقب ال مأ ديحوتلا همكح ىقبي ىتح ءاقبلا مكح
 اهنمو . (') موجهلاو ةداوبلا ةرضح ملع اهنمو ناميإلا مومع ةرضح ملع اهنمو
 لاقي له ملعلا قداصف ملاعب سيلو ملعلا فلكت نم لهو فيلكتلا ةرضح مذ ملع
 دحوم لك لآم نأ ملعي هنمو ةيناميإلا ةداعسلا ةرضح ملع اهنمو ال مأ ملاع هنإ هيف

 هلل ضغبلاو هلل بحلا ةرضح ملع اهنمو نينمؤملا الإ هللا محري ال ىتح ةمحرلا ىلإ
 هب هقزري هجو ىلاعت هللا نم هلامك هلل هيف بحي هجو ىلاعت هلل ضغب ىذلل لهو

 ملع اهنمو لمجملا ىف لصفملا ةدئاف ملعي هنمو دئاوفلا ملع اهنمو هل هضغب ىلع

 ملع اهنمو اهنم انكمتم ناك اذإ ءايشألا ىف ةلجعلا ىلع سانلا رطف ملو ةرطفلا
 كل انير مهللا اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ -

 . هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هنإف دمحلا

 امإو حرف بجوم امإ ةلهولا ليبس ىلع بيغلا نم كبلق أجفي ام ىريشقلا لوقي امك ةداوبلا (1)
 (44) ةيريشقلا ةلاسرلا .. كنم عنصت ريغ نم تقولا ةوقب بلقلا ىلع دري ام موجهلاو حرت بجوم
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 هذهل اهنإ ثيحب اهتاببسم لوهجملا بابسألاو ملعت ال ىتلا بويغلا زييمتو بويغلا
 ةرضح ملع اهنمو اهل بابسأ اهنإ ثيح نم ال اهبابسأبو اهب ملعلا عم بابسألا
 ةافولا ملعو ايندلا ىف ثعبلاو ةافولا ةرضح ملع اهنمو ملاعلا عيمج ىف تايصخشلا
 ملع اهنمو نيتتوملا ىف خزاربلا ىف تالاقتنالاو ةرخآلا ىف اهنم ثعبلا نوكي ىتلا

 روفغملا كرشلا كرشأ نمل ةاجنلا ةرضح ملع اهنمو مهتدابع ىف حاورألا بتارم
 ملع اهنمو هب رعشي الو عضاوم ىف نآرقلا ىف هيلع صوصنم بيرغ ملع وهو

 هنمو باقلالا ةرضح ملع اهنمو اهيلع رداقلا نم لاعفالا كرتل ةبجوملا بابسالا
 | اضيأ ملعي هنمو هنيع ىف ىمسملا دوجو كلذ نم مزلي الو ىمسم مسا لكل نأ ملعي:
 مل مأ دوجولا لاحم مولعملا ناكأ ءاوس دوجولاب تامولعملا عيمج معت ىتلأ ةبترملا

 امرخآ ءازج هب لمعلا جتنيف اخزرب هنم نوكي امو ءازجلا ةرضح ملع اهنمو نكي
 تعجر لوقت امك مامأ ىلإ كولس الإ وه امو ةدرلا ةرضح ملع اهنمو همكح

 وه لهف اهقيرط ىلع ىه لب عوجر اهدنع امو هضعبو راهنلا ةدايز ىف سمشلا
 قيرطلاو رخآ مكح ةدم ءادتباو مكحلا ةدم ءاهتناوه ىذلا ءايشألا ىف خسنلاك

 فالتخاو ىنوكلا خفنلا ملع اهنمو اهنع عوجر اهيلع كلسلا ىف نكي مل ةدحاو
 اهنمو رظنلا ملع نيبو اهنيب قرفلاو ةدهاشملا ملع اهنمو هنيع ةيدحأ عم هناكمإ
 ملع اهنمو لقني ال امو لقني ام ةرضح ملع اهنمو لالدتسالا تارضح ملع

 ملع اهنمو هيبشتلا لبقي ال نمب هيبشتلا ىلإ هبشتملا اعد ىذلا امو هيبشتلا ةرضح
 مل نإ اهنإف ءادتبالا ةروص ىلع نوكت ةرخآلا ىف ةداعإلا نأو ةداعإلا .ةرضح
 . الحم ءىش نوكي لهو تالحملا تارضح ملع اهنمو ةداعإب تسيلف كلذك نكت

 ىف ليللا جولو ةمكح ملع اهنمو تامهبملل حاضيإلا ملع اهنمو ؟ ال مأ هريغل
 1 .. هسكعو راهنلا

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 رسمزلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 نأ عم جيردتلا ىلع كلذ حصي فيكو دحاولا نم ريثكلا جارخإ ملع
 لاح نم تالاحتسالا ةرضح ملع اهنمو دحاولاب الإ بكرتي ال ىعيبطلا بيكرتلا .

 نم ىلع مكح لك حصي لهو ماكحلا نم ماكحألا ةرضح ملع اهنمو لاح ىلإ
 فيكف هللاوه ةقيقح مكاحلاو ؟ حصي ال ام اهنمو حصي ام اهنموأ هيلع دجوت
 ضومغ ةلأسملا هذه ىفو ؟ هيلع موكحملا ىلع حصي ال مكح دوجولا ىف نوكي
 هللا ىلإ بسن اذإ لطاب مكح وهو دوجولا ىف رهظ دق كيرشلاب مكحلا نوك نم
 رثؤي امو ةيمستلا ىف رثؤي ام ملع اهنمو هكلم ىف هل كيرش ال ىلاعتوه ذإ ىلاعت

 لامعألا نم فيعضتلا هيف عقي ام ملعي هنمو فيعضتلا ةرضح ملع اهنمو اهكرت

 ليجنإلاو ةاروتلا ىه ىتلا بتك ةعبرالا تارضح ملع اهنمو فعضي الامو
 لزن امو بتكلا اهلجأل تلزن ىتلا بابسألا ةرضح ملع اهنمو ناقرفلاو رويزلاو
 ىلإ هباتك لزن امنإو بتكلا ىف بتك ام لسرلا نع بتكو لسرلا مالك الإ ةقيقح
 مث نابعش نم فصنلا ةليل ىف ةعقاولا ردقلا ةليل كلذو .(')لقن اميف ايندلا ءامسلا

 ثالثوحن ىف اموجن نآرقلا لزن دقو ءايبنألا بولق ىلع نيمألا حورلا هب لزن
 هنع فشك نم مكح ملعي هنمو ةيطغالا فشك ةرضح ملع اهنمو ةنس نيرشعو

 وأ ةيعمسلا بادآلاب بطاخم وه لهو هيلع وه ام ىلعرمألا دهاش ىتح ءاطغلا
 عم مسر الب ىقبيف فيلكتلا لقع باهذ فيلكتلا لوهذلا ماقملا كلذ ىضتقي

 كهتتنا اذإ لهو راجلا ىلع راجلا ةمرح طقس ملع اهنمو ةكئالملا نم نيميهملا
 ظفحب ابطاخم نوكيوأ هب ىتأ ام لثمب هراج هب ىزاجي له هراج ةمرح راجلا
 رومألا نيب قورفلا ةرضح ملع اهنمو ؟هتءاسإ ىلع ةءاسإلاب هيزاجي الو راوجلا

 نطابلاو رهاظلا هبنذ نم مرح ام ملعي هنمو تامرحملا ةرضح ملع اهنمو اهغيصو

 عقاومب مسقأ الف لجو زع هلوق ىف مث سابع نبا نع 7777 مقرب هدنسم ىف دعجلا نبا هاور )١(

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لزن مث ةلمج ايندلا ءامسلا ىلإ لزن نآرقلا موجنب لاق موجنلا
 . موجن اعطق اقرف
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 عجرم نوكي نم ىلعو عوجرلا ةرضح ملع اهنمو هبنذ لك نطومو اهنم حيبأ امو
 رسوم رخآلاو سلفم رخآلا ناصخش هنمض ىذلا ناك اذإ ةرخآلا رادلا ىف كردلا
 مهلاح لهو مهتوم لاح ىف اضعب مهضعب تاومألا ةبطاخم ةرضح ملع اهنمو
 هتئيهو توملا ةرضح ملعي هنمو ؟ال مأ داحتالا لبق مهلاح لثم توملا لبق

 مويب صاخلا فيلكتلا ةرضح ملع اهنمو نيتضبقلا نيب لصفلا ملع اهنمو هتايفيكو

 ال نمو ءايقشألاو ءادعسلا ىف تامالعلا ملع اهنمو ةنجلا لوخد لبقو ةمايقلا

 ىلأتي نمو درو امك هللا ىلع ىلأتملا ةرضح ملع اهنمو نوكي قيرف ىأل هل ةمالع
 لئاسلا ملع اهنمو نيباتكلا ىف همكح ام هللا هبذكأ اذإف هللا .(')هبذكق هللا ىلع

 ةحايس ملع اهنمو مهنيب قرفي اذامبو راهنلا دالوأو ليللا دالوأ ملع اهنمو مورحملاو
 دنع دومحم وهو نيتداضتملا نيتفصلاب دبعلا مايق ةرضح ملع اهنمو راونألا ملع
 لهو ءىش لك تعسو اهنأو ةمحرلا عسو ةرضح ملع اهنمو نيلاحلا ىف ىلاعت هللا
 ءىش لك تعسو ىتلا ةمحرلا ىه له نينسحملا نم برقلاب تفصو ىتلا ةمحرلا
 ىف هنم هرك ىلع هللا هدعسأ نمو هاركإلا تارضح ملع اهنمو ؟ىرخأ ةمحر وأ
 تانكمملاو ناكمإلا ملع اهنمو رابتعالا ملع اهنمو ديعس هللا ملع ىف وهو ةداعسلا
 ملع اهنمو عئاقولا ىلع تالالدلا ملع اهنمو ثرإلاو نيثراولا ةرضح ملع اهنمو
 قايتشالاو قوشلا ةرضح ملع اهنمو ةريغلا تارضح ملع اهنمو هيبشتلا تارضح
 تارضح ملع اهنمو نيبئاتلا ميساقت امو ؟ىه امو ةبوتلا تارضح ملع اهنمو

 ملع اهنمو ةيعرشلا مولعلا ىف .(') قبسلا بصق زاح هب ققحت نمو تامولعملا
 اضعب اهضعب خسنو عئارشلا ليدبت ملع اهنمو لاقثألا عفر ملع اهنمو لاوحألا ريثأت
 دوهعلا ملع اهنمو هب فوخي ام عاقيإ ريغ نم ليوهتلاو فيوختلا ملع اهنمو

 نم ةفصو برقلا نيع ىف دعبلا راهظإ ةرضح ملع اهنمو ةيخزربلا قيثاوملاو
 نم هنإف لمعلا نم لمعلا ىضتقي ىذلا ملعلا هيطعي ام ملع اهنمو كلذ فرعي

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس هنأ همامأ ىبأ نع 77١ /؟ج دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا هاور )١(

 هللا ىلع ىلأت نم هنإف هللا ىلع اولأت ال لوقي سابعلا نب لضفلا هفلخو بكار ءاعدجلا ىلع وهو ملسو
 . فيعض ىنابلألا لاقو قثو دقو فيعض وهو دزي نب ىلع هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور هللا هبذكأ
 . 577/١ ج برعلا ناسل .. دمألا ىلع ىلوتسا ىأ قبسلا بصق زاح لاقيو (1)
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 ريثك كلذ زوحي الو لمعي الو هبحاصب همايق لمعلا ىطعي ملع نوكي نأ لاحملا
 عفانم ملع اهنمو دبالو ملعلا هيضتقي لمعلاف طلغ ىلع هيف مهو سانلا نم
 ةيسفنلاو ةيناطيشلا رطاوخلا اهب هللا عفري ىتلا رومألا ةرضح ملع اهنمو ءاضعألا
 ال ىذلا دوجسلا امو مهدجسأ ىذلا امو دوجسلا بتازم ملع اهنمو ناسنإلا نم

 ؟ هدجس نمل هدعب عفر

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رفاغ ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ال وأ لامعألا نم كلباقي ام نأ ملعي هنمو لباقتلاو لباقملاو لباقلا ملع ظ
 اهنمو مكحلا ىف بانذألاب سوؤرلا قاحلإ ةرضح ملع اهنمو كتفص الإ قحلا نم
 ليخم سوسحم ءىش مث امو ةظقيلا ىف سوسحملا ةروص لايخلا جاردإ ملع
 هارت بارسلا ىف ريغصلاكو ءام هارت بارسلاك وه لب لخاد نم الو جراخ نم
 لايخلاو سحلا نع جراخ اذهف دوسأ دعبلا ىلع هارت ضيبأ لبجلاكو اريبك

 ام ملع اهنمو مهمسا نيبو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نيب ب قرفلا ملع اهنمو

 تاهجلا ملع اهنمو هل هلل وهو نوكلل هنأ رهظيو نوكلل وهو ىلاعت هلل هنأ رهظي

 ىف نامألل ةبجوملا بابسألا ملع اهنمو ةيورخألا عفانملا ملع اهنمو ةطاحإلاو
 ىف لاحلا وه له نطوملا ىنعم اموال مأ كلذ حصي لهو فوخلا نطاوم
 بابسألا ملع اهنمو ؟لاحلا نع جراخ نطوملا وأ هلاح هتطوم نوكيف صخشلا

 ىلجتلا روص نم روص ىهو سوفنلا ىف ةمكاحلا ماهوألا دوجول ةبجوملا
 ىذلا ىهلإلا دهعلا مومع ملع اهنمو ديعولاو دعولا ةرضح ملع اهنمو ىهلإلا
 ملع وهو القعو اسح توكلملا ىف نالوجلا ةرضح ملع اهنمو مدآ ىنب ىلع هذخأ
 ىف هنوك عم هنع نوكلا عازتناب ىلاعت قحلا دييقت ةرضح ملع اهنمو عساو
 هللا ىلإ ةوعدلا ىف تاسايسلا ةرضح ملع اهنمو هكلمو هناطلس تحتو هتضبق
 ىلاعت هلل هتقباسم دنع ناسنإلا لهج اهنمو ةقرو فطلت د وأ ةظلغو رهقب ىلاعت



- 76592 

 اذهب لوقلاو هسفن لتق نميف .('!( هسفنب ىدبع ىنرداب) لجو زع هللا لوق اهليلدو
 وه دجو اذإ كلذ نأو ةقاطلا دهج هلإلاب هبشتلا ىف رظنلا لهأ لوق وه قايسلا
 امب هلوه اميف قحلا قباسي فيك هنأل لهجلا نيع وه نيققحملا دنع اذهو لامكلا
 نوكيف اهيلإ قباسي ةياغ مث ام هنإف ىلوه امب هقباسي نأ لاحملا نم هنإف دبعلل وه
 ءافخ الف لاحلا اذه ىف ناك نمو عمطم ريغ ىف عمطو لمعم ريغ ىف لمع
 امب مهفانصأ فالتخا ىلع قلخلا عم ةلماعملا ملع اهنمو هسفن لقعول هلهجب
 جاتحي نازيملا لوهجم نزولا قيقد بعص زيزع ملع وهو مهؤوسي امب ال مهرسي
 لاجألا باحصأ ةرضح ملع اهنمو هل لصحي ذئنيحو حيحص فشك ىلإ هبحاص
 مهل نوكي الوُأ ىمسم لجأ ىلإ ءاهتنالا كلذ دعب نورخؤي له مهلاجآ تهتنا اذإ
 ىف سانلا عونت ةمكح ملعي هنمو تاعونتلا ةرضح ملع اهنمو ؟ هيلإ نوهتني لجأ
 هملعي ال ىذلا هللاب ةكيلملا ملع ةرضح ملع اهنمو ةمومذملاو ةدومحملا مهقالخأ

 ةعيبطلا نم هيف ام مكح نع درجتي ىتحو هتيرشب نع درجتي ىتح رشبلا نم دحأ
 نايبو ىلاعت هللا ةرضح لوخد بادآ ملع اهنمو عساو ملعوهو هتأشن ثيح نم
 اضيأ نيركاذلا نإف ركذ سولج ال دوهش سولج هللا سيلج هنأ ىعدي نم تافص
 ةرضح هيطعت ام ملع اهنمو هب نوركذي ىذلا مسالا بجومب ىلاعت هللا ءاسلج
 ملع اهنمو تايتومحرلا عاونأو لضفلا نم ةمحرلا ةرضح هيطعت امو اضرلا
 ملع اهنمو ؟ هيف ميعن ال لاح هللختي وأ ماود ميعنلا كلذل لهو ميعنلا ةماقإ ةرضح

 لهو هملعو كلذ دهش نم ماقم امو بح لك ىف جردنملا ىهلإلا بحلا ةرضح
 امو تادمتعملا ةرّصح ملع اهنمو ؟الوأ هب ملاعلا عم كلذب هل ملع ال نم ىوتسي .

 عونت ملع اهنموراقولاو ةنيكسلا ةرضح ملع اهنمو بنجي ال امو اهنم بنجي

 .. لاح ىف هللاب ءاينغألا تاجرد ملع اهنمو هيلإ عوجرملا لاح عونتل ىهلإلا عوجرلا
 ةبجوملا بابسألا ملع اهنمو هللا نم نوكي امب وأ هللاب مهانغ لهو هللاب مهانغ

 هللا ىضر بدنج انثدح نسحلا نع ظفلب 1714 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ىور ىسدق ثيدح )١(
 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل ىلع بدتج بذكي نأ فاخن امو انيسن امف دجسملا اذه ىف هنع

 ٠ ةنجلا هيلع تمرح هسفنب ىدبع ىنرداب هللا لاقف هسفن لتقف حارج لجرب ناك مث
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 لصأ اهل لهو هنيع ىهو رذقتسيو اهنم جرخ ءىش لك ثبختسي نأ ةعيبطلل
 لكلا نأب ملعلا عم قالخألا .('!فاسفسو دابعلا لاعفأ نم مذي ام لثم هيلإ عجرت
 نأ عم ضعب ىلع ةيهلإلا بسنلا ضعب ىف ليضفتلا ةرضح ملع اهنمو ؟ هنم
 قحلل اتعن نوكي الو ىهلإ رمأ ىلإ دنتسم ريغ ءىش ملاعلا ىف نوكي نأ لاحملا نم
 امو هللا ىلإ فاضي نأ ىغبني امو ةفاضإلا تارضح ملع اهنمو ناك ام ناكامك

 دبع نم دبع ىتح ملاعلا ىف نايرسلا ةرضح ملع اهنمو هيلإ فاضي نأ ىغبني ال
 ىشفي ال نأ ىغبني امو مولعلا نم رخدي نأ ىغبني ام ملع اهنمو ىلاعت هللا نود نم
 هملع عم ةباجإلا نع اكلتف هتداعس ىلإ ىعد نمو للعلا ملع اهنمو رارسالا نم
 ملع اهنمو ىلاعتو كرابت قحلل ةبحصلا بادآ ملع اهنمو قح ىلإ ىعد هنأب
 اهنمو ؟نوكلا ىف اهراث آل ةبجوملا اهبابسأ امو ؟ ىه امو ةكلهملا رئاودلا ةرضح
 ريغ ىف لماعلا لمعي ىتح ةصلاخلا لامعألا لوبق نم عنمت ىتلا بابسألا ملع

 ..ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 تلصف ةروس مولع نم ةكرابمل ةولخلا هجتنت اممو

 هروهشو هيلايلو همايأو هتاعاسو نامزلا ىف ىتح ءافطصالا ةرضح ملع
 هللا ةيمست ببسو رهدلا لصأ ملعيو هسفن ىف رهدلا لضافت ملع ةقيقح ملعي هنمو
 لجأل ارهد نامزلا ىمس لهف رهد الو هل ىلزأ مساوهو .(")رهدلاب هسفنل ىلاعت
 رهدلا هل لاقي ارمأ قلخي هنأب ىلاعت هملعل مسالا اذهب ىلاعت هللا ىمستو مسالا اذه

 تاكرح ظح امو ؟ىهتتني الوأ ملاعلا ىف نامزلا مكح ىهتني لهو ؟ ال مأ

 اراهنو اليل دبعلا ىلع ةفدارتملا لاوحألا دنع لاقي ام ملع اهنمو هنم كالفألا

 .54/9١ج برعلا ناسل .. اهثيدر قالخألا فاسفسو ءىدر فاسفس )١(
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةريرهوبأ لاق لاق 7745 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(

 .راهنلاو ليللا ىديب رهدلا انأو رهدلا مدآ نبا بسي لجو زع هللا لاق لوقي ملسو
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 ىوس اهنم مهل امو دابعلا ىديأ ىف ىهو دابعلا ىلع معنلا ةمسق ملع اهنمو
 امو لئاق لكل ءاغصإلا ملع اهنمو اهنع نولوؤسم مهو رمألا سفن ىف نازتخالا
 دنع ىلاعت هللا ىلع ءامسألا فالتخا ةرضح اهنمو عماسلا ىف رثؤي مل اذإ هتدئاف
 ةاداعم ىف بابسألا ةرصح ملع اهنمو عيمجلا دنع دحاو دوصقملاو فئاوطلا عيمج
 ةرضح ملع اهنمو دحاو سنج اهمع نإو عاونألا ةالاومو دحاولا عونلا صاخشأ

 ؟ نوكي نيأ ىلإو درطلا نوكي نممف هتضبق ىف لكلا نأ عم ىهلإلا درطلا بابسأ
 بلاوقلا ىف لزانملا لازنإ ةرضح ملع اهنمو ؟ هنم برقلا امو هللا نمدعبلا امو

 .ملع اهنمورمألا سفن ىف وه امك ىناعم لزنت الو روصلا ىف لزنت ىنعم ىأل
 ملاعلا نع هعفر لاحم هنإف هنع عفترأ نم قح ىف جرحلا بابسأل عفرلا ةرضح
 ةدايزلا لبق نإو ةبترملاب لماكو هو لامكلا ةجرد نع ملاعلأ لازل عفتراول ذإ

 تارافكلا تارضح ملع اهنمو اهلجأ نم صقنلاب فصتي الف عاونألا صاخشأب
 ' ةلأشم ئهورمألا ةروص ىف اهبحاص ثنح اذإ ةدوقعملا ناميألا نم رفكي امو
 فرع ىف مذت ىذلا قالخألا مراكم ةرضح ملع اهنمو ءاملعلا ضعب اهركني

 قبحلا ةفلاخم باَبسُأ ملع اهنمو ىلاعت هللا دنع مراكم اهنأب نورعشي الو سانلا
 ميدو ةهدنواضس

 مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا ) هلوق لثم نوديري اميف نيبرقملا هديبعل ىلاعت

 ةرضح ملع اهنمو اهلاثمأو .('1 4 مهل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ

 كانه نمف هيلع لادلا مسالا بسحب اهنم دحاو لكب ملعلاو ةلزنملا بتكلا فانصا
 مسالا اذهب صتخا ام نكلو هيف هتفص مسا هنأل باتكلا كلذ ملع ةبتر فرعت
 ىلص هلوقك ءامسألا نم هريغ نم" امكح متأ هيف هنوكل الإ نييعتلا ىلع هدحو
 مارحلاو لالحلاب مكملعأو .(")ديز مكضرفأو ىلع مكاضقأ ) ملسو هلآو هيلع هلل

 ش 22.4: ةيآ ةيوتلاةروس )١(

 هللا ىضر ىحولا بتاك فوع دبع نب ورمع نب ناذول نب ديز نب كاحضلا نب تباث نب ديز (5)
 ناكو هلكوأ هضعب نآرقلا هيلع أرقو هيبحاص نعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثدح هنع
 لتق دقو كومويلا موي مئانغلا ةمسق ىلوت ىذلا وهو ةئيدملا ىلع جح اذإ هفلختسي باطخلا نب رمع

 نب ديز نأ الول لوقي ىرهزلا تعمس ناقرب نب رفعج لاقو اميتي ديز ىبرف ثاعب موي ةرجهلا لبق هوبأ
 - 45 اهنم لاوقأ ىلع هتافو ىف فلتخا سانلا نم بهذتس اهنأ تيأرل ضئارفلا بتك تباث
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 ةزجعملا نيبو هنيب قرفلا فرعي هنمو رحسلا ملع اهنمو .('7( .(')لبج نب ذاعم
 نم مهب ماق ام ثيح نم هللا دنع سانلل ام ملعي هنمو تافصلا ةرضح ملع اهنمو

 ام عفر هنأ ىأر اذإ هسفن الإ نمولي الف هبر نم هتلزنم كلذب ملعيف تافصلا
 هللا ىلع لالدتسالا تارضح ملع اهنمو نيبملا نارسخلا وه اذه ىلاعت هللا هعضو '

 بسنلا نم ملاعلا ىف امب وأ ملاعلاب وأ هللاب وه له لالدتسالا نوكي اذامبو ىلاعت

 اهنمو قرحملا اهنمو فشاكملا اهنم ناك ىتح راونألا فالتخا ةرضح ملع اهنمو
 لئاوألا ةرضح ملع اهنمو ةينامزلا تاكرحلاريداقم ملعي هنمو ريداقملا ةرضح ملع

 رخآ وهو هلل دمحلا هلوق هتأشن ىف ناسنإلا هب ملكت ام لوأ نأ ملعي هنمو رومألا .ىف -

 قبسي نأ ىلاعت هللا ءاش امف ءانثلاب همتخو ءانثلاب ملاعلا أدبف هلل دمحلا نأ هاوعد

 كلذ ىفو مومعلا ةبترم اهاطعأ امدعب هتمحر عاستا صصخيوأ هتمحر هبضغ
 ةرضح ملع اهنمو .()ةروهشملا ىرتستلا هللا دبع نب لهس عم سيلبإ ةجاحم

 . ايرجه ه5 ليقود١ ليقو -
 دهشو ةنس ةرشع ىنامث نباوهو ملسأ نمحرلا دبع ابأ ىنكي سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم )0(

 لاله نب دوسألا نعو ايقت اعرو اداوج ناكو هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو اردبو نيعبسلا عم ةبقعلا
 ةفص . . ' ةيرجه ١4 ةنس ىف ىفوت ىدقاولا لاق ةعاس نمؤون انب اوسلجأ لاقف ذاعم عم ىشمن اذك لاق

 . 451/١ ءالبنلا مالعأ اريس 48/١ ج ةوفصلا
 امهنع هللا ىضر رمع نب نع ظفلب 5378١ مقرب نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(

 نإورمع هللارمأ ىف اهبلصأ نإو ركبوبأ اهب ىتمأ فأرأ نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 ىبأ نب ىلع اهاضقأ نإو تباث نب ديز اهضرفأ نإو بعك نب ىبأ اهأرقأ نإو نامثع ءايح اهدشأ
 ةمألا هذه نيمأ نإورذ وبأ ةجهل اهقدصأ نإو لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب اهملعأ نإو إو بلاط
 . سابع نب هللا دبعل ةمألا هذه ربح نإو حارجلا نب ةديبع وبأ

 هتفرعف : سيلبإ تيقل ىرتستلا لهس لاق لاقو ةجاحملا هذه ةيدوبعلا بادآ ىف ىنارعشلا ركذ )0

 ىلاعت هللا نإ لهس اي ىل هلاق ام رخآ نم ناكف عازنلا لاطو مالكلا اننيب العو ةرظانم اننيب ترجو
 ىضتقت لك ةظفل نأل كش الب ءىش ىنأ كيلع ىفخي الو معف 4 ءىش لك تعسو ىتمحرو ) لوقي
 تيقبو ىنسرخأ دقل هللاوف لهس لاقف هتمحر ىنتعسو دقف تاركنلا ركنأ ءىشو ةطاحإلاو مومعلا
 نونمؤي انتايآب مه نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأس تءاج املف ةيآلا ددرأ تللظو اريحتم
 ام لهس اي لاقو سيلبإ مسبتف اهديق ىلاعت هللا نإ نوعلم اي تلقو هيلع ترهظ ىننأ تليختو تررسف
 - هللاو لاق كتفص ال هتفص دييقتلا نأ ملعتأ لهساي لاقف غلبملا اذه لهجلا كب غلبي نأ نظأ تنك
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 ىوتسي لهو رايتخالاب هيلإ هلثم عجر اذإرهقلا نع ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا
 عوجر ىف ىنعأ ىلاعت هللا لهأ هيف راح ملع وهو ؟نايوتسي الوأ ناعوجرلا
 رارطضالا امأو ةيبوبر ةحئار رايتخالا ىف ناك اذإ رايتخالا عوجرو رارطضالا
 ملعي هنمو مهريغو ءاملعلا سلاجم ىف ةرظانملا ةرضح ملع اهنمو ةيدوبع نلكف
 ىلع ملاعلا دجوأ ىلاعت هللا نأل ةيهلإلا ءامسألا ةرضاحم نم هلك كلذ نأ

 مولعلا تارضح ملع اهنمو كلذ ريغو قفاوتلاو فلاختلاو لباقتلا اهيفو اهتروص

 نوكي ىذلا ملعلاو هريغ ال دبعلل ةطساو هيف ىلاعت قحلا نوكي ىذلا ملعلا ملعي هنمو
 ىف ركفدلا نع ىهنلا ةرضح ملعي هنمو قولخملاو ىركفلا رظنلا هيف .دبعلا ملعي
 ىف نوفراعلا مهأطخو ملعريغب كلذ ىف قلخلا بلاغ ضاخ دقو ىلاعت هللا تاذ
 لاقو هذخاؤي ال ىلاعت هللاف رباكألا ضعب كلذ ىف عقو دقو مهلوقعب هولاق ام لك
 هلوق ىسنو لهجلا تاياغ ىصقأب ىتأ دق هنأ ىبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا هيف

 هيف اوضوختوأ هتاذ ىف اوركفتت ال ىنعي ١74(. هسفن هللا مكرذحيو ١ ىلاعت
 راونألا حقاول ىف كلذ ىف مالكلا انطسب دقو كلذ ىف قولخمل مدق ال ىلاعت هنإف
 نع ربخم كلذ ىف دبعلا نأ لوقلا صخلمو تاركنملا رييغت ىف ةسايسلا ملع اهنمو
 مل اذإ ضبقني الف ءىش طسولا ىف هل سيلو ريغ ال كلذ نع ىهن هنأ ىلاعت هللا

 عطاسلا رونلا الإ هنطاب ىف ىري ال هنإف هردص قيضي الو كلذ ىف هل عمسي

 ةسائرلا بلط هجو ىلع هسفن نع ملكتملا فالخب ىذوُأ وأ هدروأ هلوق لبق ءاوس
 لعجيف لوضفللو ىل ام كلذ دنع لوقي امبرو هل عمسي مل اذإ هردص قيضي هنإف

 قدصلاو قحلا ةرضح ملع اهنمو لهج ىلع لهج وهو الوضف بجخاولا قحلا .
 هبربخأ ام قدصلاو بجو ام قحلا اذإ قح ال قدص ةبيغلا نإف امهنيب قرفلاو
 هيلع بجو ناك نإ هقدص نع قداصلا لأسي كلذلو هيلع وه ىذلا هجولا ىلع
 ركنملا تارضح ملع اهنمو اهنم كله هنم عنم لب هيلع بجي مل ناك نإو اجن

 ةفرعملا قيرط سيلبإ نع ذخآ نأ تمهفف فرصناو تفرصنا مث اباوج هل دجأ ملف ىنسرخأ دقلا_ -
 ٠ 4/7؟ج ةيدوبعلا بادآ .. ملعأ هللاو .. اهبوه عفتني مل نإو

 . 58 ةيآ نارمع لآ ةروس )1(
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 ال ادحأ نأ ملعي هنمو ةرسحلا تارضح ملع اهنمو هيلع ءازجلا ليجعت عم ىفخلا
 نمو هسفن الإ نمولي الف هسفن ذخأ ىذلا وهف هانج ام ىوس هانج ام ىلع هذخاؤي

 اذإ هنإف هدابع ىلع هلل ةجحلا موقت كلذب نإف اميظع ازوف زاف دقف كلذ لثم ىقتا
 مركلا ةفصب هيلع ءانثلا بجو رفغو افعو مهيلع هطيلست مدعب مهيلع مركت .

 ريخ وهو هللا ىلع مكحي اذامو هللا ىلع مكحتلا ةرضح ملع اهنمو ناسحإلاو
 ضعب هب لوقي امك هتاذ ىلع ةدئاز هتافص تناكول هنأ ملعي هنمو نيمكاحلا

 هذهو اهنيعوه الو تاذلا ىلع دئاز وه امب تاذلا ىلع مكحل .(')ةرعاشألا
 مهسايق نم ءاجامنإ اهيف مهأطخ لصأو ,..ءاملعلا نم ريثك مادقأ اهيف لز ةلأسم
 ىلع مكحلا نإف طلغلا ةياغوهو ابئاغ وأ ادهاش ةلالدلا درط وأ بئاغلا ىلع دهاشلا
 ميظع لهج هتقيقحو هيلع موكحملا تاذ ملعت نأ ريغ نم ام رمأب هيلع موكحملا

 ْش .. مهفاف هيلع مكاحلا نم

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ىروشلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ام لمع ىلإ له هدابع ىلاعت هللاوعدي اذاملو ةوعدلا ةرضح ملع
 ام ىلاعت قحلا نأ ملعي هنم ةرخآلارادلا ىف مهفلك ام لمع ةجيتن ىلإ وأ مهفلك

 وعدي ال تاذلاب ىلاعت هنإف ةطساو ريغب فيلكت ىلإ طق مهاعد الو هدابع فلك

 : لاقو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ذختا اذهلف هدابع ىلع ةقشم هيف ءىش ىلإ -
 ليختملا باذعلا ةرضح ملع اهنمو . (") ًالوسر ثعبن ئتح نيبذعم انك امو ١

 بحاص ةيرجه 774 ةنس ىفوتملا ىرعشألا نسح ىبأ مامإلا عابتأو باحصأ مهرعاشألا )١(
 عمسب عيمس ملعب ملاع ةردقب رداق هللا نأ همالك نمو ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلاو نييمالسإلا تالاقم

 هريغ ىه الو ىهوه الو وه ىه الف هتاذب ةمئاق ةيلزأ تافص اهنإ لاقو مالكب ملكتم رصبب ريصب .
 ضعب كانه اميرو هتاذ نع ةدئاز هتافص نإ لقي مل هنأ حضتي اذه نمو هريغا ال الوره ال الو
 . (75) لحنلاو للملا .. مالكلا اذه فلاخي ىرعشألا بهذم نأ حضاو نكلو كلذب نولوقي ةرعاشألا
 . ١8 : ةيآ ءارسإلا ةروس (؟)
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 هدابع ىلاعت هللا بقاعي ىتلا ةبذاكلا لاعفألا ةرضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو

 هيبس ام هب لمعلا هيلع بجي امم عمس امب لمعي نم لك ةرضح ملع اهنمو اهيلع
 هيلع لضفت دق ىلاعت هللا نوكيف عمسي مل نم مكح همكح لهو كلذ نم هعنم ىذلا
 لاق هنإف هيف لدع دق نوكيف هللا هبقاعف لمعي ملف ملع نم مكح همكح نوكي وأ

 ملع اهنمو . (1)© َنوُعمسي ال مهو انعمس اولاق َنيذّلاَك اونوكت الو > ىلاعت

 هبلق ىف هيلع لكوتملا لجو زع هللا ىطعي ام ملعي هنمو ةسمخلا لكوتلا تارضح
 ىلع عبطلا بابسأ ملعي هنمو عبطلا ةرضح ملع اهنمو هلكوت قح هيلع لكوت اذإ
 . مركلا هجتني ام ملعي هنمو جئاتنلا تارضح ملع اهنمو ءاقشلا ىلإ ىدؤملا بولقلا

 هيلإ عجري ناكم ىأ ملعي هنمو عوجرلا تارضح ملع اهنمو لخبلا هجتني امو
 اهير سفن لك ةلماعم ةرضح ملع اهنمو ههجو ىف قحلا در اذإ قحلا بحاص
 لامعألا ىف ةيريخلا لامعألا ترثأ فيكو ريثأتلا تارضح ملع اهنمو

 دجوي داكي الو رارسألا مولع نم وهو ريخلا لامعأ ىف رشلا لامعأو ةيريخلاريغ
 ام ملعي هنمو وحملا تارضح ملع اهنمو هريغو نآرقلاك ةيهلإلا بتكلا ىف الإ
 ملع اهنمو فلكملا اهب لمعي نأ عرشلا ىهن ىتلا لامعألا نم ةدابع لك هوحمت
 صق مك اهب ةقلعتملا بادآلا ملعي هنمو رواجملا ىف ترث ملو ةرواجملا ةرضح
 يف اتيب كدنع يل نبا بر تلاق > نوعرف ةأرما ىف هلوقب كلذ انيلع ىلاعت هللا

 ىهلإلارمألا ذوفن مدع ةرضح ملع اهنمورادلا ىلع راجلا تمدقف . "6 ةنجلا
 ملع اهنمو ؟ ال مأ هصخت ةغيص هل لهو ىهلإلارمألا وه امو هذوفنل عناملا امو

 . قح نم هازاج نم كلذب هازاج ىرخأو ايند لقاع لماع لكل ةازاجملا تارضح
 تارضح ملع اهنمو رشلاو ريخلاب ءازج الإ نوكلا ىف امف هللا ءازج لكلاو قلخو
 عمتجي امو ؟قرافلاو عماجلا مهيف هللا مكح امو اقرف اومس ملو قرفلا قرفت بابسأ
 ةرضح ملع اهنمو عطقني ال امو كلذ نم عطقني امو ضعب عم ملاعلا ضعب هيف
 ةفصلا هذه ىف اهلثم ايندلاو ؟ ناويحلا مساب تصتخا اذاملو ةرخآلا رادلا مولع

 )١( ةيآ لافنألا ةروس :7١.
 )١( ةيآ ميرحتلا ةروس :١١.
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 الإ حبسي الو .(0) 4 هدمحب حسي الإ ءيش نم نإو > ىلاعت هلوق هيلع لدي امك
 هللا تلاسف ىلقع ىلع تفخ ىتح ءىش لك حيبست ةرم تعمس دقو ؟ىح

 زايتما ةرضح ملع اهنمو دمحلا هلف كلذب ملعلا ىعم ىقبأو ىنبجحف باجحلا
 امو ءايقشألل امامإ ديعسلا نوكي فيكو مهبتارم فالتخا ىلع نيمومأملاو ةمئألا

 نم لقعلا ظح امو ظوظحلا ةرضح ملع اهنمو ؟ ةرخآلاو ايندلا ىف همكح

 هتعنصل هتبحصو هللا دو مومع ةرضح ملعي هنمو ؟ اهنم عرشلا ظح امو حئاصنلا

 هناحبس نمؤملا هنأ ىلاعت هللا نع لقعي نمك ةمحرلاب مهمع كلذلو هتاعونصمو
 كلذكو ةعاط اهبوشي ال طق ةيصعم هل صلخي ال هنأ نمؤملا هدبع نأش نمو :

 ةمحر هيف ام فرص ةواقش مسالا اذه عم صلخي ال انمؤم هنوك نم ىلاعت قحلا

 ىتاذ لصأ ةبترملا دجوت ولو دحوم لكب ةمحرلا نإف روصتي ال امم اذه مهفاف ادبأ
 . نموه ىذلا فيلكتلا ةفلاخم وهو ضراع ببس نأل ضراع رمأ ءاقشلاو دوجولاب
 جرخي نميف درو امك نيح دعبولو هعفر نم دبالف اضراع ناك امو ضراوعلا

 ىتلا ةيونعملا نيزاوملا تارضح ملع اهنمو .('7)نيمحارلا محرأ ةعافشب رانلا نم
 لدعلا ةماقإ لجأل ىه لهو ةرخآلا نيزاومو تاسوسحملاو ىناعملا اهب نزوت
 امب هيلع مكحلا ىف روج هيلع أرط ام هنأ هلك ملاعلا ملعي ثيحب ملاعلا ىف مكحلاب
 ءايشألا نزول ايندلا ىف ةسوسحملا نيزاوملاك ةسوسحم ىهوأ هيلع هب هللا مكح
 ةرئاد هنإف مويلا ىف ةيلوألا ىه امو رئاودلا تارضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو
 سلطألا كلفلا ةرئاد مويلا نإف ءادتبالا كلذ ىلإ ءاهتناو ءادتبا نم ةرئادلل دبالو

 ملع هنمو عساو ملع وهو اهبورغو سمشلا عولطل ليللاو راهنلاب لصفنا دقو
 رخآ ىف الإ مسالا نم هذخآ نم ذخأ ام ىلاعت هللا نأ ملعي هنمو ةذخاؤملا تارضح

 ملع اهنمو ةنسلا لوصف ءاضقنا نينعلاب صبرتي امك ةكرحلا ءافيتسال مويلا

 نم زيزعو ةيعيبطلا ماسجألا ىف حاورألا دسجت ةحص ملعي هنمو دسجتلا تارضح

 )١( ةيآ ءازسإلا ةروس : 44 .

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام نب سنأ نع لاق 4754 مقرب ةننس ىف دوادوبأ ىور (؟)

 ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش لاق .
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 قحلا نم دراولا فيضلل ام ملعي هنمو فيضلا قوقح ةرضح ملع اهنمو كلذ قوذي
 ىهو قح اهلف دبعلا ىلع قحلا تادراو كش الب سافنألاو هيلع درو نم ىلع ىلاعت
 همزلي امو تدرو اذإ اهلبقتسي اذامب دبعلا رظنيلف هتهج نم تدرو نم ىلإ ةعجر

 قحلل ةعجار تبلقنا اذإ اهيلع علخي امو هي درت امل ذخألا ىف اهعم بدألا نم
 كلذ ةدهاشم نع نيلقثلا هللا بجح ملو خزربلا ىف نيبذعملا تارضح ملع اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا صئاصخ نم ناك ام لك لهو .(')هئاهبلا اهيلع علطأو
 ىلك ال ىرثكأ كلذ ىف مكحلاوأ . عبرألا ىلع داز ام حاكنك هتمأل نوكي ملسو
 ملع اهنمو هرارسأ ىلع هللا هعلطأ ةلماكلا ةنامألاب ققحت نم لك نأ ملعي هنمو
 مولعلا هكفأ نم وهو ةرخآلا ىف طارصلا نيب وه ىذلا ايندلا ىف طارصلا ةرضح
 مأ طارصلا بصن لبق ةمايقلا موي راكنإلا هيف عقي ىذلا ىهلإلا ىلجتل نوكي لعو

 دهتجملا ررق اذإ لهو رصع لك ىف ماكحألا ريرقت ة ةرضح ملع اهنمو ؟ ؟

 ةرانل ةقلا هذه نإ ثيح نم كلذ «ريرقت نركي ام رمأ ىف ماكحألا نم امكح
 امأ ديزت ككاردإل تردق اذإ ىتح اهيلع موكحملارمألا كلذ ىف اهرظن ىهتنم اذه

 ىضر انخيش ناكو روظنملا روظنملا الو ةوقلا ةوقلا امف تالاقتنا هيلع موكحملاو
 ققحملا دوجولا كرتي الف مدع لب بيغ ردقملا كلذ مكح نأ قحلا لوقي هنع هللا
 ملع اهنمو هل نطفتلا ملاع لكل ىغبني ميظع لصأ اذهو مسوتملا ردقملا مدعلل
 لوخد نم هلوق ىمحي نأ ىلع ردقي ال ملاع لك نأ ملعي هنمو قيقحتلا تارضح
 ولو ١ فيناصت هل عضي نأ الو روهمجلا ىلع ملكتي نأ هل ىغبني الف هيلع هبشلا
 كءاج ملع لك نإف مهفاف .("!4 اريثك اقالتخا هيف اودَجَوَل هللا ريغ دنع نم ناك
 تارضح ملع اهنمو 4 ميلع عساو هللاو 9 هللا نم وهف ركف وأ مهف ةطساو ريغ نم

 ىلع تلخد تلاق ةشئاع نع قورسم نع ملسم لاق 587 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(
 نأ معنأ ملو امهتبذكف تلاق مهروبق ىف نوبذعي روبقلا لهأ نإ اتلاقف ةنيدملا رفز زجع نم نازوجع
 نيزوجع نإ هللا لوسراي هل تلقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدو اتجرخف امهقدصأ

 نوبذعي مهنإ اتقدص لاقف مهروبق ىف نوبذعي روبقلا لهأ نأ اتمعزف ىلع اتلخد ةنيدملا رفز زجع نم
 . ربقلا باذع نم ذوعتي الإ ةالص ىف دعب هتيأر امف تلاق مئاهبلا هعمست اباذع
 . 85: ةيآ ءاسنلا ةروس (؟)
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 هتقيقحو هدبع ىلإ ىلاعت هللا ةيده سفنلا نأ ملعي هنمو ةيهلإلا فحتلاو ايادهلا
 نمفرخآلا سفنلا مكح ىلع دئاز صاخ سفن لك ىف ىلاعت هللو درفلا نمؤملا
 ىلاعت هللا عم هسافنأ ىف رضاحلا وهف اقوذ هدوجو ىف ةنيعم ماكحألا كلت كردأ
 ققحتلا ىف مالكلا امنإو سانلا نم ريثكل لصحيف هقوذ نود ماقملا اذه ملع امأو .

 هنمو ناوكألا ىلإ ةفاضملا ةايحلا تارضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو اقوذ هب

 نم وه ىذلا هجولاف هيف رّذؤملا ىلإ هجوو رّثؤملا ىلإ هجو نيهجو راثآلل نأ ملعي
 ةحبسم ةيح اهلكراثآلا تناك كلذلو مويقلا رثؤملا ةايحب هققحتل ىح رثؤملا ليبق
 ملع اهنمو ءايحأ نم تركلم ىلإ دبعلا عفري هيو اهتايح لامك هي رخألا هجرلاو

 ىلاعت هللا نأل لجأ هل نم لك قح ىف مئاد رفسلا ن أ ملعي هنمو رافسألا تارضح
 لازي ال هنإف ناسنإلا اميس ال ادبأ رفاسم وهف رارقتسالا مدع ىلع ملاعلا قلخ

 ىلع لوبجم وهو هتاقوأ بلغا ىفف همسجب امإو سفن لك ىفف هحورب امإ ارفاسم
 ةروضح ملع اهنمو هدوهش ىف هرفس لطعت لسكلاو روتفلا دوعت نإف ةكرحلا
 هل ماقملا نيع تراص هماقم ىف هبحاص نكمت اذإ هنأ ملعي هنمو ىقوذلا دوهشلا
 ىبا لاح اذه ناكو همكح اهيف ماقملا رهظيف هماقم ىلع أرطت ءايشألاو ةدوهشم

 ىلإ رظناو ةمايقلا موي ىلإ هدعب نم هثرو نمل وهو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب
 ماقملا ىف هنيكمتو هبرق ةدش نم اذهو ( هلبق هللا تيأرو الإ اكيش تيأر ام ) هلوق

 رمع ناكو اضرع هيلع رمت اهلك دوهشلاو ةدوهشم ةرضحلا تناكف هنع هللا ىضر
 هل جتنت مث الوأ هيلعرمت ءايشألا تناكف ةبترملا هذه هل تسيل هنع هللا ىضر

 الإ ائيش تيارام ) لوقي ناك كلذلو ىهلإلا رسلا نم اهيف عدوأ ام اهتداهشب
 لوقلا صخلمو ايندلا ىف نيبرقملا باذع ةرضح ملع اهنمو ( هدعب هللا تيأرو

 ضارمألاب مهالتبا ىلاعت هنأ امكف ضارمألا ةلزنمب نيفراعلل رانلا نأ اهيف
 همكح كلذكف هتبترم نع فراعلا ّطحي مل ضرملا نأ انعطق عم مهنع صحمتل

 منهج ءاوزناو لاوحألا بابرأ ىلع رانلا طيلست مدع ملعي هنمو رانلاب هيلع ردق نإ
 بحاصل ىءارتي ةنجلا لخد اذإ فراعلا نأو ىبهل مكرون أفطأ مهل'اهلوقو مهنم
 فراعلا ةبترم هل نوكت نأ ىنمتيف ءامسلا لهأل ىردلا بكوكلا ىءارتي امك لاحلا
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 بابسألا ةيؤر نأ ملعي هنمو بابسألا بجح تارضح ملع اهنمو اهيلع ردقي الف

 .(4)1 هيلع باَتَف تاملك هّبَر نم مدآ ىَقَلَسَف ) : ىلاعت لاق ديحوت ةنملا ريغ نم

 ءاطع هتلباقم ىف ناك لمع لك نإف ببسلا ةلباقم ىف الإ ادبأ نوكي ال ءازجلاف
 ىتلا ىصاعملاك ةنملا نيع نم وهف ءاطعلا نم هل ببس ال ام لكو ءازج ءاطعلاف
 نم اهاقلت ىتلا تاملكلا هل جتنأ مالسلا هيلع مدأ هيف عقو ىذلا نإف ةداعسلا جتنت

 كلذ ديؤيو ةنملا نيع نم هقح ىف ةيصعملا كلت تناكف ىدهو هيلع باتف هبر

 وبأ خيشلا ناكو ةبوقعلا ءامسأ نم رثكأ اهئامسأ نوكو بضغلا تقبس ةمحرلا نوك
 ةالصلا هيلع مدآ ناكم تنك ول لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر .('!ىناسملتلا نيدم

 تارضح ملع اهنمو ةرمثلا نم اهلكأ ىف لصح امل اهلك ةرجشلا تلكأل مالسلاو
 نيذلا نيفراعلا لوحف نأ امك ثانإلا ىف الإ ةقيقح عقي الوهو ناوكألا حاكن

 فراعملا مهنيقلتل مهقوف ءامس وهف ركفلاو مهفلا ةطساوب بسكلا مهملع قيرط

 ىهلإلا برقلاو دعبلا ةرضح ملع اهنمو ءامسلا نم رطملا ضرألا ئقلتت امك مهنع
 دهشم ىف ىلاعت قحلا كماقأ اذإف تافاسملا دعب ال قئاقحلا دعب انه دعبلاب ىنعنو
 ؟بايرألا بر نم نوكلا نيأو نوك كنأل دعبلا نيع ىف تنأف كسفن كدهشأو
 هنيبو كنيب سيل كنأ ىهو ةيونعملا ةرواجملا ةقيقح كل نكل دعبلا دعبأ امهنيبف
 لثملا هللو ثلاث زيح نيرواجتملا نيرهوجلا نيب سيل هنأ امك دئاز رمأ ىلاعت
 تارضح ملع اهنم مالسلاو نيققحملا هب لمك الإ ماقملا اذه ىف تيشي الو ىلعألا

 بادآ ةرضح ملع اهنمو الصأ زاجم برعلا مالك ىف سيل نأ ملعي هنمو نيققحملا
 . كلذ ىف فشكلاو دوهشلا لها صخي ام ملعي هنمو ةكئالملا .

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 )١( ؟ا/: ةيآ ةرقبلا ةروس .

 رصمب ىطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا عماجب نوفدم نيدم هدلوو بيعش همساو ىبرغملا نيدموبأ (1)
 ىتم ةدحاو ههج بلقلل نأ همالك نمو خويشلا همظعي اعرو ادهاز ناكو برغملا خياشم نايعأ نموهو
 لبق ةدارإلا بلط لاقو هريغ هعم قبي مل قحلا رهظ اذإ لوقي ناكو اهريغ نع بجح اهيلإ هجوت
 .١/177ج ىربكلا تاقبطلا .. ةلفغ ةبوتلا حيحصت
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 فرخرلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو .

 اهتاذل لعفت اهنأ نويعيبطلا اهاري ىتلا هبشلا عفدو اهقرخو تاداعلا ملع

 ملع اهنمو ٍنوكلا ىف ةرهاظلاراثآلا عجرت نملو ةقيقدلا ىف ةعيبطلا ةقيقح اهلو..
 قحلا لخدأ ملو كولسلا تارضح ملع اهنمو رايتخالا نيع ىف ربجلا تارضح
 لخد وأ ظفحلل مهعم لخد لهو ؟لاوحألاو كولسلا ىف ناوكألا عم هسفن ىلاعت
 هتاذ وأ ؟مهب ةيانعو ةبحم مهعم لخدوأ ؟ هيف مه امل لماعلاوه هنوكل مهعم

 نايبو ارجألاو تاراجإلا ةرضح ملع اهنمو زيزع ملع وهو ؟ لوخدلا تضتقا
 اذامبف هسفنل لمعي امنإ لماعلا نإف بلطت نممو روجألا بلطتت ىتلا لامعألا

 ثيح نم ةيهلإلا ءامسألا صاوخ ةرضح ملع اهنمو هريغ نم ةرجألا قحتسي
 فورحلا كلت هل نكي مل رخا ناسلب مجرت اذإ ىتح مسالا كلذ فورح بيكرت
 نداعملا ماسجأ جازمو تبكرت اذإ ةملكلا فورح جازم نيب قرف ال هنإف ةصاخلا

 ناويح هب ذلتسإو ناسنإلا هب ملأت اذإ ملألا ببس امو ملألاو ةذللا ملع اهنمو تابنلاو
 ربخي ال هنأ ملعي نم نيفراعلا نم نإف كالهلاو ةاجنلا ةرضح ملع اهنمو ؟ رخآ

 وجنيو هسفن نع ربخي نم مهنمو كلهيو هيلإ بسن امب ذخاؤي كلذ عمو هللا نع الإ

 لقع نع ربخي نموه كلاهلا نإ لوقلا صخلمو وجنيو هللا نع ربخي نم مهنمو

 ةرضح ملع اهنمو مالسلاو قوذلا لهأ مه هللا لهأف قوذ نع ربخي نم ىجانلا نإو

 قرفلا نيع هنأو عمجلا ةرضح ملع اهنمو اهيلإ لصوي الو اهيلإ رقتفي ىتلا مولعلا
 ملع اهنمو ئفشكلا رظنلا مولع نيبو ةيلقعلا ةيرظنلا مولعلا نيب قورفلا ملع اهنمو
 لطابلا روهظك سيبلتلا تارضح ملع اهنمو داتوالاب ةصاخلا بتارملا تارضح

 ىف رمأ رهظي نأ لقعلا ىف لاحملا نمو ضيقنلا ىلع امهو قحلا ةروص ىف
 ملع اهنمو نيعلا ىف هلثم ال هبسنلا ىف هلئموهف ةبسانم ريغ نم رخآ رمأ ةروص
 نم نيرسفملا ضعب مهيلإ هبسن امم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا هيزنت ةرضح

 هللا باتك اورسف مهنأ نومعزي مهو ىلاعت هللا باتك ىف ئجي مل امم تاماطلا

 ةصقكو كشلا نم هيلإ هبسن امو ليلخلا ميهاربإ ةلأسمك مهنع هب ربخأ اميف ىلاعت
 هوبسن أم كلذكو ايروأ ةأرما جيوزتو رظنلا نأش ىف دوادو ىسومو طولو فسوي
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 لكو تورامو توراه نيكلملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ةصق ىف مهيلإ

 ىف سيل هنأ ملعي هنمو لايخلا ةبتر ةرضح ملع اهنمو دوهيلا نع لقن كلذ
 ام بسحب ىرخأ ئطخيو ةرات بيصي هنع ربعملا نكلو لطابلا نم ءىبثش هترضح

 رتسلا ملع اهنمو اهبتارم قئاقحلاب دعتي مل نم وهو بيصملاو نطاوملا نم هلزني .
 ةداتعملا تايالا تارضح ملع اهنمو ركاشلاو ركشلا ةرضح ملع هنمو ىلجتلاو

 قحلا هيزنت ملع اهنمو مهيقرت ىف ىلاعت هللا لهأ ميساقت ملع اهنمو ةداتعملا ريغو

 ملع اهنمو لاقتنالاو ةكرحلا نم ةيعملاو لوزنلل امع ةيعملاو لوزنلا توبث عم
 هللا مالك اهلك تناك نإو ىلاعت هللا دنع نم ةلزنملا بتكلا نيب ناقرفلا ةرضح

 اهنمو اهب املكتم اهنوكل وأ امالك اهنوكل له اهروسو اهتايآ تددعتو ترثكت اذاملو
 نم عورفلا ءاشنإ ملع اهنمو ةيفرعملا لاجآلا ملع اهنمو ىلعألا الملا ةرضح ملع
 وه لهو داعملا ىنعم امو داعملاو أدبملا نيب قرفلا تارضح ملع اهنمو دحاو لصأ
 بابسألا ملع هنمو ؟ هتيالو ىلإ دري مث لزعي لاوك ةبترم ةبسن وأ ىدوجو رمأ

 تقبس فيكو ةيهلإلا بسنلا ةرضح ملع اهنمو داعملا ركنأ نم ركذأ اهلجأل ىتلا
 هيف رهظي الحم بضغلل قبت ملو ءىش لك ةمحرلا تمع ىتح بضغلا ةمحرلا

 بابسألا ىفن ةرضح ملع اهنمو فالخ الب ةيواستم هللا ىلإ اهلك ءامسألا ةبسنو
 سيل ىلاعت هللاب ءاملع مهلك مهنأ ملعي هنمو ةكئالملا ةرضح ملع اهنمو اهتابثإب

 نم ايندلا لاصفنا ملع اهنمو فيرش ملع وهو سانلا فالخب هلهجي نم مهيف
 ىف بولقلا ةرضح ملع اهنمو ةدحاو ةايحو ةدحاو راد اهنأ عم ةايحوأ راد ةرخآلا

 بلقتو فيرصنلا لحم اهنأل ةدحاو لاح ىلع ىقبت ال اهنأو اهتابلقت عيمج
 عفانملاو راضملل لصفملا عماجلا ملعلا ةرضح ملع اهنمو .('!ىنامحرلا عبصألا

 ةالصلا مهيلع لسرلا ججح ةرضح ملع اهنمو لوقعلا ةلدأ هيف ضراعتت ىذلا .
 ظوظح ملع اهنمو ىهلإ ميلعت نع امنإو ىركف رظن نع تسيل اهنأو مالسلاو

 هطفلب 711117 مقرب هفنصم ىف ةبيش ىبأ نباو 577١ مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا ىور )١(
 ىلع ىبلق تبث بولقلا تبثم اي لوقي نأ رثكي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق سنأ نع لاق
 نيعبصإ نيب بولقلا نإ معن لاق انيلع فاخت لهف هب تئج امبو كب انمآ هللا لوسر اي اولاق .. كنيد
 .. حيحص ىنابلألا لاق .. اهبلقي هللا عباصأ نم
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 ةمحر نيبو اهنيب قرفلاو نالخلا ةمحر ملع اهنمو مهتلاسر نم لسرلا عيمج
 لزنتلا ةرضح ةوالح ملع اهنمو اهلك تاذلتسملاو ءابآلاو ءانبألاو نيبوبحملا
 ملع اهنمو هتوالت دنع اديدج نآرقلا هيلع لزني نم هسفن نم اهب سحي نيأو

 لكب ةصاخلا بترلاو دماحملا عاونأو ةيادهلاو راونالاو رارسآلاو رايغالا ةرضح .
 . كارتشا اهيف دحأل عقي مل امم سفن

 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ناسخدلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 الو ليخت ريغ نم همدع لاح ىف مودعملا ةيؤرو ةدهاشملاو توكلملا ملع
 اهنمو ةريحلاو ريحتلا بابسأ ملع اهنمو ىسحلا رصبلاب لب لايخ كاردإب الو لثمت
 ملاع ناسنإلا نأ ملعي هنمو ةيهلإلا مولعلا نم كلملا نود ناسنإلا صخي ام ملع

 هبرعشي الو هيسن ملع نع ركذت وه امنإ هل لصحي ملع لكف ىسني هنأ الإ تاذلاب
 ملع اهنمو معنلاو ايالبلا ةرضح ملع اهنمو ةصاخ ىلاعت هللا لهأ الإ ركذت هنأ
 هللا رثأتسا ام ةرضح ملع اهنمو ةربع ضعبل هضعب هلك ملاعلا نأو ربعلا ةزضح

 هبرعشي الو ملاعلا ىف قرفتم وه امم صاوخلا الإ هيلع علطي ملو مولعلا نم ىلاعت
 اهنمو بلاط لكلاو باخ نم باخو رفظ نم رفظ فيكو رفظلا ةرضح ملع اهنمو
 ةيمدع ةبسن هنوك دعب توملا ةدهاشم ةحص ملعي هنمو مدعلا ةدهاشم ةرضح ملع

 ةرضح ملع اهنمو هيف بيكرت ال نميف توملل مكح ال هنإف مكحي هيف نم ةفرعمو
 نم دمحي امو نيولتلاو ليدبتلا ةرضح ملع اهنمو ةمايقلا موي نيفرصتملا بتارم

 ىنوكلا ريخستلا ملع اهنمو لاهمإلاو دوصقملا لامهإلا ملع اهنمو مذي امو كلذ
 ديقتي ال ىلاعت هللا نأ ناسنإلا ملعي هنمو مهولا ملع اهنمو هتمكح ةفرعمو ىهلإلاو
 الإ هيف مهوتي ال هلك كلذ عمو ديرولا لبح نم هيلإ برقأ وهو ةصوصخم ةهجب
 لقعيف هلقع ىلع مهولا مكح نعولخي نأ هتأشن هيطعت ال ديدحتلاو قرطلا ةهج

 م صا ص

 مهولا مكح نيب دحاولا نآلا ىف عمجيو ريخأت ريغ نم همهو مكح عمرمألا ةقيقح



 د االا/

 نآرقلا بتارم ةرضح ملع اهنمو اناسنإ اهب ناك ىتلا رومألا نيب عمجي امك لقعلاو
 ىرخأ ةفئاط ىف همكح ىف هريغ ىلع ةفئاط مكح ىف نوكيف سانلا ىف

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةيثاجلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 امو اهب لصتي امو اهلصأ نيأ نمو دوجولا ىف ةعقاولا تايلثملا ملع
 سيلو اباتك اهوحنو ةاروتلا نوكو باتكلل نآرقلا تابسانم ةرضح اهنمو لصفني

 هنم دومحملا هيف رظنلا ليلقتب ءاجرمألا نأو رظنلا ةرضح ملع اهنمو نآرقب
 ىف بابسألا ةمكح ةرضح ملع اهنمو كوكشلا ةرثك ىلإ ىدؤي هنأل موكذملاو
 ملع اهنمو ال مأ القع ببس ريغب هدوجو حصي له ببسب الإ دجوي ال ام دوجو
 ديعولا ةرضح ملع اهنمو هلبقت امم اهيلع دري مل امل اهتاذب لئاوقلا ئيهت ةرضح

 نكمي ال عنام كلذ لهف هل عنام ال نمم ديعولا ريخأت ةمكح ملعي هنمو ربكألا

 هل سيل هنإف ملاعلا ىف رايتخالا دوجو حص نإرايتخا نع وه وأ ةمكحلا ىف هعفر
 اهنمو مهولا ةرضح باحصأل عضو مهوتم رمأوه امنإو قحلا ىف دوجو دنتسم
 ىذلا امو داجيإلا لوبقل تانكمملا ئيهت عم داجيإلا ىف بيترتلا ةرضح ملع

 دوهشم ميدقتلاو ريخأتلاو لوبقلل هتئيهب لئاوقلاو عونمم ريغ ىهلإلا ضيفلاو اهرخأ
 عفر نكمي الو دبالو ةئيشملا ىمسي مكح نم نطوملا اذه ىف دبالف عجري اذاملفا

 هملعي نأ ملاعلا نع رتس امو رتسلا ةرضح ملع اهنمو هوجولا نم هجوب مكحلا اذه
 مأر تسلا عفرب هملعي ام ىلإو ادبأ هملعي الف هنع اروتسم لازي الام ىلإ مسقني له
 بلط ببس فرعي هنمو ةيهلإلا تانيبلا ةرضح ملع اهنمو زيزع ملع وهو ؟ال

 ريغو مكاحلا مكح ريغ نم ةنيبلا ةداهش كلذل بلاطلا لوبقو ىعدملا نم ةنيبلا
 ماقم دحاولا ةماقإو دحاولا ماقم ةعامجلا ةماقإو ةباسنلا ةرضح ملع اهنمو كلذ
 ىف هدنع للخ نع اهدر نوكي له ةيناسفنلا ضارغألل لئالدلا در اهنمو ةعامجلا
 ةرضح ملع اهنمو ؟للخ نع الوأ ةحيحص اهسفن ىف امك لئالدلا كلت نوك
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 ةرضح ملع اهنمو ظفح اذاملو ظفح نممو ظفح اذامب ملاعلا نم ظفح نمو ظفحلا
 أشن ةرضح ملع اهنمو هكرتو راخدالا ةرضح ملع هنمو اضعب هضعب ملاعلا قزر
 نع فنص زيمتي اذامبو اهسانجأ كرتشت اذاميفو اهعاونأ فالتخا ىلع تاناويحلا
 امنإ مدآل ةكئالملا ددجس ببس نأ ملعي هنمو دوجسلا تارضح ملع اهنمو فنص

 مهل اناحتما دوجسلاب مهرمأ ناكف ءامسألا مهل هميلعت لجأل ال ةروصلا لجأل ناك
 هروهظ دعب .دوجسلا ناكولو ءامسألا نم هللا هملع امي مهيلع هلضف اوفرعي نأ لبق

 الو )١(. 4 ُهْنّم ريح ان > لاق الو دوجسلا نع ةيابإلا سيلبإل حص امل ملعلاب

 اج هتاذ درجمل دوجسلاب هلضف ىلع هملعب مدآ لضف ملع كلذبو هيلع ربكتسا
 هسفنل ءىشلا دوجس هنأل ناسنإل ناسنإ دجسي نأ نع ىهنلاب كلذ لجأل عرشلا
 دوجسلا لدب عرشلا ءاجو هسفنل عضخي ال ءىشلاو ههوجو عيمج نم هلثم هنوكل
 لاثمألا ةوادع ىف ببسلا فرعي هنمو ةوادعلا تارضح ملع اهنمو ةحفاصملاب

 تارضح ملع اهنمو رخآرمأل وأ نيدض نيلثملا نوكل وه له هيف اوفلتخا مهنإف
 الول هنإف هب الإ فرش هل امو رختفا نيح ىندالا نم ىلعالا لهج امبو لهجلا
 فتكي ملو كلذب دهشي لاحلاو راختفالا ةدئاف ىأف ىلعألا لضف رهظ ام ىندألا
 هنإف كلذب مكيلع رخفلا تدصق ام ىأ (9(رخف الو مدآ دلو ديس انأ ) هنمو
 نع لأس نمو لاؤسلا تارضح ملع اهنمو سانلا ديس هنأ لاحلاو ماقملاب مولعم

 نم هيلع وه ام ىلع ههبني ملو كلذب هملع عم لوئسملا هباجأف ةواقش هيف ءىش
 ةمايقلا موي ةجاحملا ملع هنمو ججحلا تارضح ملع اهنمو همكح ام ءاقشلا

 ال9 هيف لاقي ئذلا نطوملا امو ةغومسملا ةجحلاو ةضحادلا ةجحلا نيب قرفلاو
 نيبو ةجحلاب ذخأ نم نيب قرفلا ملعي نمو .(74 َنوُلَأَسي مهو لعفي مع لأسي

 )١( ةيآ ص ةروس :76 .

 نب رباج نع ظفلب 4181 مقرب هكردتسم ىف مكاحلاو 1247 مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاور )

 انأ نم لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعص لاق هللا دبع

 دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم تنأ انلق انأ نم نكلو معن لاق هللا لوسر انلق

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه رخف الو مدآ دلو ديس انأ لاق فانم

 77: ةيآ ءايبنألا ةروس (5)



94 

 كلذ غاس فيك هديسرمأ لثتما نم ةبوقع ةرضح ملع اهنمو رهقلاب ذخأ نم
 هيف اعمتجا اميف نيدضلا ىواست ملعي هنمو دادضألا ةرضح ملع اهنمو ديسلل

 . حئاصنلا تارضح ملع اهنمو
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 فاقحألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو
 ملع اهنمو شحوتسملل سنألاو فئاخلل نامألا هب عقي امب فيرعتلا ملع

 ةاصعلل طسبي ظعاولا نإ ثيحب كلذ ىف قلخلا ةسايسو ظعاوملاو ريكذتلا تارضح
 رمأب مهل حيرصت ريغ نم ىصاعملا نوكرتيو تاعاطلا ىلإ نوعراستيف اطاسب

 تئافلا نيع يف لصاحلا تارضح ملع اهنمو كالهلاو ةاجنلا تارضح ملع اهنمو
 رش وهو ائيش اوبحت نأ ئسعو مكن ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئسعو )وحن
 لاعفألا ةيدحأل ةلماشلا ةيدحألا تارضح ملع اهنمو سيفن ملع وهو .(' !< مك

 ىف ىدجأ كلذ عم وهو قلخلل اهتبثأ نم مهنمو ىلاعت قحلل اهتبثأ نم سانلا نمو
 ىفخ كرش كلذ ىفو بسكلاب نولئاقلا مهو جزملا تبثأ نم سانلا نمو نيتفئاطلا

 لخدم هيف بسكلل سيل ىذلا بهولا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا لهأ هب لوقي ال
 ىأبو هتيهولأ ىف هسفن ىلاعت هللا ديحوتب مالعإلا ةرضح ملع اهنمو ةدحاو ةلمج
 نإف هنع مهفلا هعبت اذإ ىهلإلا مالعإلا اذه كردأ ىذلا عمسلا امو كلذ ملعأ ناسل

 ناسنإلا ةبتر ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ عمس هنأ هيف لاقي لهف مهفلا هعبتي مل
 . الإ لماكلا ناسنإلا نم نوكي ال اميف ةوقلاب لماكلا ناسنإلا هتمحازمو ناويحلا
 ىلع هلك ملاعلا ىلاعت هللا لاح فيكو طئاسولا ةمحر ةرضح ملع اهنمو لعفلاب

 اهتبثأ نمف اهتابثإ ىف رذعلا كلذب اودجيل اهيف الإ اقزر مهل لعجي ملو بابسألا
 امف العج انمؤم ناك نإو كرشم وهف القع اهتبثأ نمو ةرابع بحاص وهف الهج
 ماكحألا بتر ةرضح ملع اهنمو اهايإ هاطعأ ةيدوهش ةريصب نع دحوم نمؤم لك
 حيحص رزو الو هيف رجأ ال هنأ نم هب هوددح ام لهو عئارشلا نم حابملا ةبتر امو

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس :7١5 .
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 قولخملا نأ ملعي هنمو ةهيدبلاب قولخملا هملعي ام ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ
 ةرضح ملع اهنمو ىلاعت قحلا ملع فالخب قالطإ هيلإ بسني ال ديقم دودحم
 ىلع هضعب ملاعلا فقوت ةرضح ملع اهنمو بيجع ملع وهو عئابطلا فالتخا
 نم تاقالع ةرضح ملع اهنمو هنود كلذ نم نكمتلا:عم هنم دافتسي اميف ضعب .

 لزن نم لكو همولع تلق ناسنإلا ردق الع ام لك نأ ملعي هنمو همولع ترثك
 ةلقلاب ىنعنو لاعفألاب ملعلا كلذب ىنعنو همولع تعستا ةفيرشلا ةبترملا هذه نع
 ال اتباث مولعلا نم ناك ام ملعي هنمو زيزع ملع وهو دوهشلا قيرط نم تاذلاب ةلقلا

 بصن تارضح ملع اهنمو امهيف كلذ لبقي امو ةرخآلاو ايندلا ىف لاوزلا لبقي
 ام نايبو بسنلا تارضح ملع اهنمو رظنلاو ركفلاب الإ رمألا فرعي ال نمل ةلدألا
 لد هللا ريغ ىلإ بسن اذإو قلخلا ىلإ هتبسن نكمي امو هللا ىلإ بسني نأ نكمي
 ملع اهنمو ىلاعت هللاب هللا ريغل هبسني نم لهج ىلع ملعلا كلذ فرعي نم دنع
 نم ملعي هنمو اهب هللا معنأ ةيهلإ معن اهلك تادوجوملا نأ ملعي هنمو معنلا تارضح
 نيع نوكيف معنلا ةلمج نم هيلع معنملا اذه لهو ءامسالا نم اهب معنأ ىذلا وه
 توملا ىف ةايحلاو ةايحلا ىف توملا ملع اهنمو ؟ ال مأ لوعفم مسا هيلع معنملا
 فالتخا ببس ملعي هنمو ايحي ال ىذلا تيملاو تومي ال ىذلا ىحلا وه نمو

 امو ؟اهيلع اودلو امك ةرطفلا ىلع اوضبقي مل اذاملو توملا دنع قلخلا لاوحأ
 جورخلا حصي لهو ةرطفلا ىه امو ؟مهضعب جرخأ وأ ةرطغلا نع مهجرخأ ىذلا

 .؟ حصي الوأ اهنع .

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 هةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 (لاتقلا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةروس مولع نم

 تارضحلا نم دنتسا اذاملو ملاعلا عيمج ىف عقاولا راكنإلا ةرضح ملع



 اما

 عم نيربكتملا ىلاعت هللا مذ دقو ءايربكلا ةرضح ملع اهنمو زيزع ملع وهو ةيهلإلا
 ءايربكلا طق ناسنإ لبق لخدي ال هنأ فرعي ملعلا اذه نمو ىلاعت هتفص ءايربكلا نأ

 ذكنيحو هنم لازي ىذلا وهو هللا قلخ ىلع ءايربكلا لخدي امنإو ىلاعت هللا ىلع
 ىتاذ هيلإ هراقتفا نأل هللا ىلع ءايربك قولخملا نم ليحتسي هنأ ملعف ةنجلا لخدي

 قحلا لاقتنا نايبو ةلافكلا تارضح ملع اهنمو هتاذ لهجي نا ناسنإلل نكمي الو

 ملع اهنمو هنم هنع قحلا لقتنا نم ةءاربو قحلا هيلع ىذلا نم ليفكلا ىلإ

 ملع اهنمو ثراوو لوسر نم ىلاعت هللا نع نيغلبملا ىلع بجي ام ةرضح
 ةنيب نع كلذ ىف قلخلا ماكحأو بنتجي امو هللارمأ نع ىتؤي ام ةرضح
 كلذ ناكمإ عم القع هيف لدبتلا نكمي ال ام تارضح ملع اهنمو ةنيب ريغو

 عرشلا ماكحأ نيبو اهنيب ةبسانملا امو لوقعلا ةلدأ ىف خسنلا لخد فيكو القع

 ش دحأل غوسي ال هنأ ملعي هنمو ميكحتلا تارضح ملع اهنمو خسنلا اهلخد ىتلا

 تايفيك ةرضح ملع اهنمو لهج وهف الإو هللا نم نذإب الإ هللا ىلع مكحتلا

 دامتعالا تارضح ملع اهنمو ملعلا نم هدجوي نم هللا دجوي فيكو داجيإلا
 لك نوكي ىهلإ مسا ىأ ىلعو ال مأ هيلع معنملا دبعلا ىلع معنلا ءاقبإ ىف هيلع
 ىطعي ىذلا ىلاعت هللاب ءاملعلا تافص ملع اهنمو نيدامتعالا نيذه نم دامتعا

 فوخلا بجوأ ىذلا امو فوخلا بابسأ ةرضح ملع اهنمو لماعلل ةداعسلا مهلاؤس

 ىف هنع كلذ عافترا ببس امو ؟ ايندلا راد ىف نامألا هدنع ىطعأ نم دنع

 ع اهنمو نامألا عم ىهلإلا ذخألا هوجو فالتخا ملعي هنمو ؟ةرخآلا رادلا

 لهو .(14 صلاخلا نيدلا لل الأ ) هنم دبعلل امو نيدلا نم ىلاعت لاذ ةرضح ش

 35 ) لئاقلا هنإف ؟ال مأ ىلاعت هللا نيد ىف لخاد ةقشملا هلخدي ىذلا نيدلا

 ديري الو َرسمْلا مكب هللا ديري ١ لاقو . 1 جرح نم نيدلا يف مكيَلع لعج

 .ثيدحلا ىفو . (44 اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال > لاقو . (904 رسعلا مكب

 ها
 . 78: ةيآ جحلا ةروس (1)
 . 180: ةيآ ةرقبلا ةروس (؟)

 . :١80 ةيآ ةرقبلا ةروس (4)



87 

 ةيفينحلاب تثعب ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو .(')(رسي هللا نيد )
 ناسنإلا ىلع بلغي اذاملو ىلاعت هللا ىلإ معنلا در ةرضح ملع اهنمو .('7(ءاحمسلا

 نم رجضي ىتح معنلا نم اهيف ام معط نيبو هنيب لوحت ىتح ءارضلا دوهش
 ىف ءالبلا معن دهاشي ناك هنع هللا ىضر باطخلا نب زمع ماقم اذه ناكو ؟ءالبلا .

 نيلمع بحاص كلذب ناكف دحاولا نآلا ىف ركشلاو ربصلا نيب عمجيف ءالبلا
 هوجوب ةطاحإلا تارضح ملع اهنمو معنلاب جاردتسالا ةرضح ملع اهنمو
 تافصلا لضافت ةرضح ملع اهنمو ماقملا اذه بحاص تافص نايبو تامولعملا

 هلوانت" ىف ىذلا قزرلاوه امو ةيناحورلا قازرألا تارضح ملع اهنمو عجري اذاملو

 عوجلا نم توملا نوكي دق هنإف ؟بولقلا توم هيف ىذلا قزرلا نم بولقلا ةايح
 ال ىذلاوه امو ؟ هنم عبشي ىذلا قزرلاوه امو ءالتمالاو عبشلا نم نوكي دقو
 صنخي ىذلاوه امو ؟ملاعلا عيمج هيف ىواستي ىذلا قزرلا وه امو هنم عبشي

 ىلإ قوزرملا راقتفال ةدابعلاب قحأ قزارلا نأ ملعي هنمو ضعب نود ملاعلا ؟ضعب
 دعب نايسنلا تارضح ملع اهنمو عساو 0 نوكسلاو كرحتلا ملع اهنمو قزرلا
 ىلع لاوحألا فالتخا ملع اهنمو الصأ هيسن دق ام ملع هنأ ىردي ال ثيحب ملعلا
 سانلا وعدي لهو هللا ىلإ ىعادلا ةرضح ملع اهنمو مهتيؤر لاح ىف نيدهاشملا
 ةرضح ملع اهنمو قح ىعاد نوكي ىتمو هقوف وأ هلثم اونوكي ىتح هيلع وهام ىلإ

 نيقتملا تارضح ملع اهنمو ناسحإلاو نسحملا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا رماوألا
 لاجر اذهلو ةياقو ىلاعت هللا ذختي نموأ ىلاعت هللا هتياقو نوكي نم ىقتملا لهو
 امو ئلاعت هلل نوكي امو هماكحأو ةماسقأو ءالبإلا ةرضح ملع اهنمو لاجر اذهلو
 ىفوه لماعلا ملاعلاك ايندلا ىف ةلجعملا نانجلا ةرضح ملع اهنمو دبعلل نوكي

 ميعنلا مظعأ هسفن ىف اذه لثم ميعنف لاحلا ىزر ناك نإو ةلجعم ةنج ىف هايند

 رج نم أضوتأ هللا لوسراي تلق لاق رمع نبا نع ؟١/4١ج دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هاور )١(
 .ةحمسلا ةيفينحلا ..رسي هللا نيد نإرهاطملا نم لب ال :لاق رهاطملا نم مأ كيلإ بحأ رمخم ديدح

 الو ةيدوهيلاب ثعبأ مل ىنإ ..... هيف ليوط ثيدح ىف 7774 مقرب هدنسم ىفدمحأ هاور )١(

 ريخ هللا ليبس ىف ةحوروأ ةودغل هديب دمحم سفن ىذلاو ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب ىنكلو ةينارصنااب
 . ةنس نيتس هتالص نم ريخ فصلا ىف مكدحأ ماقملو اهيف امو ايندلا نم
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 حصي الف هللا دنع نم اظوفحم هنوك عم نآرقلا ىف ةلخادملا تارضح ملع اهنمو

 ٠ ةلزنملا بتكلا نم هريغ ىف عقو امك ليدبت الو فيرحت نارقلا ىف

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروصلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 حتفلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 امو دوهش نع هنطاب هرهاظ فلاخ نمو رهاظلا خسملا تارضح ملع

 امل اهل اماظغإ هسفن نع تاهوركملا ناسنإلا عفد تارضح ملع اهنمو هملع مكح

 اهنمو سيفن ملع وهو هسفن لتق نم ىلع ةنجلا ميرحت ىف اهقح هللا ميظعت نم ىأر

 رومأل وأ هسفنل مرحو رومألا نم للح ام للح لهو ليلحتلاو ميرحتلا ةرضح ملع

 ىلاعت هللا الإ مرحم الو للحم الو هيلع مرحملاو مرحملا ىف لاوحأو ةصوصخم

 ملع اهنمو ءاملعلا نم نيدهتجملا وأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسلب امإ
 ماقم ميظعلا ةماقإ ةرضح ملع اهنمو لاوحألا ريغتل ىهلإلا لابقإلا ريغت ةرضح
 لكو نيفراعلاو ءاملعلا نم تابطاخملا ىف تاسايسلا ةرضح ملع اهنمو ةعامجلا

 هنم دمحي امو ناك عون ىأ ىف لئامملاب ءازجلا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هيلإ عاد

 نأ ملعي هنمو اهتاجرد فالتخا ىلع ةيهلإلا ةيعملا ةرضح ملع اهنمو مذيامو
 ةرضح ملع اهنمو( هعم ءىش الو هللا ناك ) ةيعم اهعم حصي ال تاذلا ةرضح

 فاصوأ نم هيف سيل هنأ افشك ملع هب سبلت نمو مهتثرو لمكو لسرلا ةيدوبع

 . هيلع ام فالخ ةنيابملا دشأ اهل نيابم وه لب دحاو فصو الو ةيبوبرلا

 ةيدحأ ةرضح ملع اهنمو موقلا بارش نم ("لركسلا ةوشن مهتذخأ اذإ (']حطشلا
 وهو بارطضاو رارطضاب ةفرعملا لهأ نم ردصت ىوعدو ةنوعر ةحئار اهيلع ةملك نع ةرابع )١(
 ةهابنلاب رعشي قيرطب ىهلإ نذإ ريغ نم نكل فراعلا اهب حصفي قح ىوعد هنإف نيققحملا تالز نم
 . ١607/١ ج تافيرعتلا

 ال نأ وهو ءايشألا نع بيغي الو ءايشألا زييمت نع بيغي نأوه ةيفوصلا فيرعت ىفركسلا (1)
 زييمتلا نع هطقست قحلا دوجو تابلغ نإف قحلا ةقفارم ىف اهدادضأ نيبو هذالمو هقفارم نيب زيمي
 . )١78( فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا .. هذليو هملؤي ام نيب
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 نيعب بيعلا تارضح ملع اهنمو ةيدوبعلا ةيعمج تارضح ملعاهنمو فيرشتلا
 ىنعأو ةداهش دبعلا قح ىف لكلا عجريو ملاعلا نع بيغلا عطقني نيأو ةداهشلا
 راصبالا ضعب نع بيغم وهو دوجولا ىف وه ام ىا دوجولا بيغ بيغلاب

 ملع اهنمو هللا الإ هملعي ال بيغلا كلذ حاتفمف دوجومب نبيل ام بيغ امأو رئاصبلاو
 ىلع اهمسقي ىذلا وه نمو فحت نمبو نيفراعلا بولق ىلع مولعلا لزنت ةرضح
 ريكدتلا ةرضح ملعي هنمو لاؤس نع ال ءادتبا اهنم لزني ىذلا وه امو بولقلا

 لخد هيلع لزن ملغ ىأو . (6 امّلع يندز بر لقو ) هلوق وحن ىف هتمكحر
 ريغ نع لاؤسلا:نم.ةذل مظعأ لاؤس نع لوزنلا نأ ملعي هنمو لاؤسلا اذه تحت
 اهقح ةيدوبعلاو اهقح ةيبوبرلا ءاطعإو راقتفالا ةلذو ةيغبلا كاردإ كلذ نإف لاؤس
 ملعلا ىفو هقلخ ءىش لك هللا ىطعأ امك هقح قح ىذ لك ىطعي نأب رومأم دبعلاو
 ٠ ىلاعت هللا الإ كلذ ردقردقي ال ام ةلزنملا ولع نم لاؤس نع لزنملا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 تارجحلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 نع امإو دوهش نع امإ رصبلاو عمسلا ىف اهرضحو تايآلا ةرضح ملع
 اهل ىلاعت قحلا ةباتكب ةاروتلا صيصختك تاصاصتخالا ةرضح ملع اهنمو ربخ
 ةيفيك ملعيو فيرحتلاو ليدبتلا نم اهظفح مدع ببس ملع هب ققحت نمو هديب

 مهظفلتو اهايإ مهتباتك امنإو اهسفن ىف تريغت ام ةاروتلا نأ لوقلا صخلمو ليدبتلا
 مكحلاو مكح ىلاعت هللا مالكف ىلاعت هللا م .الك ىلإ كلذ لثم بسنف رييغتلا هقحل اهب

 ملع اهنمو ديبعلا ركشو نيفلكملا ركش : .رضح ملع اهنمو سيفن ملع وهو موصعم

 ىف ءىش عقي نأ لاحملا نم نأ ملعي هنمو نامزلا عونتل ماكحألا عيونت ةرضح

 هكاردإ نع لقعلا زجعي ملع وهو ةلضافم رخأتو مدقتو ىنامز بيترتب الإ ملاعلا
 اهنمو ضعب ىلع هضععب ملاعلا طيلست ةمكح نايبو طيلستلا ةرضح ملع اهنمو

 )١( ةيآ هط ةروس :114.
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 ملع اهنمو ةمايقلا موي قلخلاريذاعم هيلإ ىهتني امرخآ هنأو ربجلا ةرضح ملع

 ىف داسجالا رشحو ثعبلا ملع وهو ةعجرلا ةرضح ملع اهنمو تابكرملا ةرضح

 هعم لقتنت اهنكل ادبأ اهيلإ عجري نل ايندلا نع لقتنا اذإ ناسنإلا نإف ةرخآلا

 رانلاو «رانلا ىلإ لقتني نم مهنمو ةنجلا ىلإ لقتني نم رادلا هذه لهأ نمف هلاقتناب

 دعب اهتاذ مدعنت ال ايندلاو رانلا وأ ةنجلا الإ راد ىقبي ام هنإف ايندلا رادلأ معت ةنجلاو

 ىف درو دقو امهادحإ ىف وأ نيرادلا ىف نوكي نأ دبالف دوجوم ءىش الو اهدوجو
 ؟اران دوعت ىتم رحب اي لوقي ةباحصلا ضعب ناكو كلذل دهشي ام .(')حيحصلا

 لينلاو ناحيجو ناحيس نأ ) ثيدحلا ىفورانلا لهأ هبرشي ىذلا ميمحلاوهو
 نيب ام ) لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناكو .(')( ةنجلا راهنأ نم تارفلاو
 . تناك ثيحركذلا سلاجمو .(')( ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق
 كلذ ىف ىلاعت هللا دمحب انسلو ةريثك كلذ ىف رابخألاو ةنجلا ضاير نم تاضور
 تارضح ملع اهنمو انل دوهشم انبر دنع نم هب انمآ امك اندنعرمألا لب نظ ىلع
 موي ممألا مكب رثاكم ىنإ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق هنمو ةرثاكملا
 كلذ ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل دجملاو فرشلا نم هلك كلذو .(4)(ةمايقلا

 نم ةعامج تلز انهو هب الإ هفرش نوكي ال هصخي افرش نطوم لكل نإف نطوملا

 نآو نالخادتي ال امهنأو لوقعلا فرشو سوفنلا فرش نيب اوقرفي مل ثيح نيفراعلا

 ىف سيل لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع 517ه مقرب بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا هركذ )١(
 ديج دانسإب افوقوم ىقهيبلا هاور ءامسألا الإ ايندلا ىف امم ءىش ةنجلا
 1 ةريره ىبأ نع 7875 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (1)
 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو فلؤملا ظفل سفنب 4177 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور (")
 . يضوح ىلع ىربنمو ةدايزب ١7١55 مقرب

 كردتسملا ىف مكاحلاو 1845 مقرب هننس ىف هجام نباو 7١0٠ مقرب هننس ىف دووادوبأ هاور (4)

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق هنع هللا ىضر راسي نب لقعم نع طفلب 7185 مقرب نيحيحصلا ىلع

 ال اهنأ الإ لامو بصنمو بسح تاذ ةأرما تبصأ ىنإ هللا لوسر اي لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لوسر لاقف كلذ لثم هل لاقف ةثلاثلا هاتأ مث هاهنف كلذ لثم هل لاقف ةيناثلا هاتأ مث هاهنف اهجوزتأفأ دلت
 دانسإلا حيحص ثيدح اذه ممألا مكب رثاكم ىنإف دولولا دودولا اوجوزت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو
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 ام الإ ناسنإلا نا ملعي هنمو ةيؤرلا ةرضح ملع اهنمو نيفرشلا دوجو ىف لامكلا

 ىذلا عضوملا ىف هفرعيف هدهشي نأ دبال هنإف هلهج وأ كلذ فرع ءاوس هيلع ناك
 ثيدح وحن رودلاو لخادتلا ةرضح ملع اهنمو هايإ هتدهاشمب الو هب ملعلا هعفني ال

 نملو ملاعلا نم نآرقلا ةلزنم ةرضح ملع اهنمو .(')(اولمت ىتح لمي ال هللا نإ ) .
 ةلجعلا سيبلتلا لصأ نأ ملعي هنمو سيبلتلا ملع اهنمو دوعي نيأ ىلإو ءاج امبو ءاج
 ملع اهنمو كلذ لعاف ليلقو رمأ هيلع سبلي مل رصبتو ركفتو دأتاولف ناسنإلا نم
 اهنمو اهتدح ىلع ةدحاو لك ةدملاو رصعلاو رهدلاو نامزلاو راهنلاو ليللا ةرضح
 . الف عرشلا هلصف ىذلا هللا مكحب مازتلالا ملع هنمو رهظ اذاميفو ليصفتلا ملع“
 . هير باتك هسفن ىف ناسنإلا نأو نيتخسنلا لباقت ةرضح ملع اهنمو هنع كفني

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 (3) ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 لافطألا نم عيضرلا قح ىف اميس الو رانلاب باذعلا بابسأ ملع
 مهتاوذ ىف مهنم لوسرب ىهلإ فيلكت مهل ناويحلا عيمجو عيضرلا لفطلا لهو
 هرغص لاح ىف هفيلكتب ركذتي ال فلكو ربك اذإ ريغصلا ناك ملو هبرعشي ال
 ءادتبا ادحأ بذعي ام ىلاعت هنإف ناويحلا كلذكو ؟ مالآلا نم هب موقي امل

 عِقو ام ريهطتلل ءازجلا الإ باذعلا ىف ىضتقت ال ةمحرلا اذإ ءازج هبذعي امنإو.
 هلوق مهنع باغو كلذ فرعي ال سانلا بلاغ ٍنإف رارسألا مولع نم اذهو باذعلا

 ىف ءىش نم امو لوسر ةمأ لكلو : .(74 ريذَت اهيف الح لإ ّمُأ نم نإو ١ ىلاعت
 ذكو. (')همألا نم ةمأ مهنأ بالكلا ىف درو امف ممألا نم ةمأ وهو الإ دوجولا

 )١( هتدابع نم اولمت ىتح هباوث مكعنمي ال ىأ « هريغو ىراخبلا هاور ثيدح .
 . 74: ةيآز طاف ةروس )((

 نب هللا دبع نع ظفلب ١487 مقرب هننس ىف ىذمرتدلاو ٠٠١ مقرب هنئس ىف ىمرادلا ىور (؟)
 - اهلتقب ترمأل ممألا نم ةمأ بالكلا نأ الول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق لفغم
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 مهريغص ممألا عيمج ةيهلإلا ةلاسرلا تمعف اهوحنو .("7رأفلاو .')لمنلا ىف درو
 ريذن ناسل ىلع ىهلإ باطخ تحت ىهو الإ ضرألا ىف ةمأ نم امف مهريبكو
 تاولصلا تاقواك ربجملا عسوملا بوجولا ةرضح ملع اهنمو اهنم اهيلإ ثعب
 عم ىلاعت قحلا نأ ملعي هنمو ةدارإلا ةرضح ملع اهنمو تارافكلا ىف رييختلاو

 هفلاخي ال هدبع ىلاعت هللارمأ امكف ىلوأ دبعلاب ةفصلا هذهو هفلاخي ال هدبع ةدارإ
 ملف هدبع هاعد كلذك هاصعف هدبع ىلاعت هللارمأ امكف ىلوأ دبعلاب ةفصلا هذهو
 هللارمأ صعت مل امل ةكئالملا نأ ىرت الأ هعطي ملف هرمأ هنوكل هيف لأس اميف هبجي
 هنيمأت ةالصلا ىف قفاو اذإ دبعلا نإ ىتح هيف هولأس ام لك ىف مهباجأ فيك ىلاعت
 ءاطعلا مومع ملعي هنمو مومعلا تارضح ملع اهنمو .(')هل رفغ ةكئالملا نيمأت
 . ملحلا مهيطعيل فلكملا ملاعلا ىف رئابكلا نايتإ ىهلإلا مركلا نم هناو ىهلإلا
 هدابع ضعب نع ىلاعت هللا هرتس دق ملعلا اذهو هورفغتسا اذإ ةرفغملاو مهيلع
 تارضح ملع اهنمو اريثك اريخ ىتوأ دقف اهيتوأ نم ىتلا ةمكحلا ملع نم هنأل
 نمو ماعلا ىلجتلا ةرضح ملع اهنمو هكرت اذامل هيلع وه ارمأ كرت نمو كرتلا
 باجح فلخ نم دوبعم لك ىف ىقيقحلا دوبعملا وه ىلاعت هللا نأ ملع هب ققحت وَقحَت

 هلل هدوجس عقيف اهرك دجسي رفاكلاو اعوط دجسي نمؤملا نكل ةروصلا كلت

 اعوُط ضرألاو تاوَمّسلا يف نم دجسي هّللو ١ ىلاعت لاق هفنأ مغر ىلع

 - . حيحص ىنابلألا لاق ميهب دوسأ لك اهنم اولتقاف اهلك -

 لمنلا نأ ثيدح 7857 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ىورو 714١ مقرب هحيحص ىف ملسم ىور )١(

 رمأق“ ءايبنألا نم ايبن ةلمن تصرق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع لاق ةمأ
 1 . حبست ممألا نم ةمأ تقرحأ ةلمن كتصرق هيلإ هللا ىحوأف تقرحأف لمنلا ةيرقب

 ةريره ىبأ نع ظفلب ١15 مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو 7197 مقرب هحيحص ىف ملسم ىور (1)
 تلعف ام ىردي ال ليئارسإ ىنب نم ةمأ تدقف لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر

 تثدحف تبرش ءاشلا نابلأ اهل عضو اذإو برشت مل لبإلا نابلأ اهل عضو اذإ رأفلا الإ اهارأ ال ىنإو
 '.ةاروتلا أرقأفأ تلقف ارارم ىل لاق معن تلق لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس تنأ لاقف ابعك
 نأ ةريره ىبأ نع لح مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو ,/47 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )0

 رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم هنإف اونمأف مامإلا نمأ اذإ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نيمآ لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك باهش نبا لاق هبنذ نم مدقت امهل
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 هب قيلي امب فنص لك هلك ملاعلاب قفرلا ةرضح ملع اهنمو مهفاف .('7 4 اهركو
 ةرمث الإ ىنجي ال ناسنإ لك نأ ملعي هنمو تايانجلا تارضح ملع اهنمو قفرلا نم
 اهنمو اهنازواو اهريداقمو تافرصتلا عيمج ىف دودحلا ملع اهنمو ريغ ال هسرغ
 اير هنوك الإ نوكي ال ةيهلإلا ءامسألاب قلختلا نأ ملعي هنمو قالخألا تارضح ملع '

 ةروص ىلع ءزجلا ناك نإو ةيلكلاو ةيئزجلا بتارملا تارضح ملع اهنمو اصاخ
 ناويح رجح لكو رجح ناسنإ لك لثم ةدسافلا جئاتنلا تارضح ملع اهنمو لكلا

 ةجيتنلا نوكت ال نأ نيتدسافلا نيتمدقملا داسف نم مزلي الف ناويح ناسنإ لكف
 سيلو هيفرثأ اذامب هلئم ىف لثملاريثأت ةرضح ملع اهنمو سيفن ملع وهو ةحيحص
 اهنمو مهفاف نادض نالثملاو هيلإ ريثأتلا ةبسنب قحأ الورخآلا نم ىلوأ امهدحأ
 امو ضرألاو ءامّسلا انقْلَح امو 9 هلوق هعم حصي فيكو ثبعلا ةرضح ملع

 ال رظن ىأبو اذبع نوكي رظن ىأبف امهنيب اميف عقاو ثبعلاو . .(")4 ًالطاب امه
 لطابلا ديق امو ديقف . 94 اثبع مكانقلخ اَمّنأ متبسحُفأ ) هلوقو الطاب نوكي

 ملع اهنمو ةيضرغ ةلضافم اهنأ ملعي هنمو ثانإلا ىلع روكذلا ةلضافم ملع اهنمو
 بجحلا ةرضح ملع اهنمو هيف نكمتملاو ناكملاو لاحلاو لاحملا ماكحأ ةرضح
 ةيدحألا ةنطلس ةرضح ملع اهنمو اهب بوجحملا ىف ىهلإلا ريثأتلا نم ةئعناملا
 ةرضح ملع اهنمو ال مأ لجت اهيف حصي لهو دحأ اهناطلس دنع ىقبي ال هناو
 قاحلإ ةرضح ملع اهنمو هدنع مالكلا كرت بوجو ملعي هنمو اهبادآو عامسلا
 مهدحأ ناك اذامبو ؟ىلاعألا مه نمو لاثمألا ب برض مكح ىف ىلاعألاب ىنادألا

 ربجلا لبق هنومذي اوناك نم ىلع ءانثلا ىلع نيروبجملا ةرضح ملع اهنمو ؟ىلعأ
 ذخألاو دشألا كولس نم لقاعلا عنمت ىتلا ةعناملا بابسألا ةرضح ملع اهنمو

 فالتخال دحاولا صخشلا نم لوزنلاو جورعلا ةرضح ملع اهنمو قحألاو ىلوألاب
 0 ؟ هدعص نمو دعص اذامل دعص نمو هلزنأ نمو لزن اذامأ لزن نمو لاوحألا

 )١( ةيآ دعرلا ةروس : ١6.
  (0؟ا/ ةيآ ص ةروس .٠

 ةيآ ( نونمؤملا )ةروس (؟) ١١8.
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 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 تايراذلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 هيف تلباقت دق رابخألا نإف هيف سانلا لاوحأ ةفرعمو خزربلا ةرضح ملع
 ىف وأ نامزلا ىف صوصخلاو مومعلا لهو ؟صخيوأ ماع لباقتلا لهف
 زاجعإلل تتأ ىتلا تايآلا ةدئاف امو زاجعإلا تارضح ملع اهنمو ؟ صاخشالا

 سيلبإ ىتح قلخلا عيمج ىف هلل ةعاطلا مومع ةرضح ملع اهنمو ؟تنأ ءىش ىألو
 ىف الإ ءىش لك ىف هلل عيطم سيلبإف رمألا ناسلب امإو ةدارإلا ناسلب كلذ نكل
 ىفو ىصع مدا ىف ىلاعت هلوق ةمكح فرعي ملعلا اذه نمو طقف مدال دوجسلا

 ىلاعت قحلا نوكل مدآل عجري ةقيقحلا ىف فرشرمألا كلذ لهو ىبأ سيلبإ قح
 ىبأو ىصع نيب قرفلا نع لاؤسلا راد دقو ؟ كلذ ريغ مأ سيلبإ نود هديب هقلخ
 هنأل كلذ ىف نوروذعم مهو ءاملعلا نم هنع دحأ بجي ملف رهشأ ةدم رصم ىف
 ةلضافملا ملع اهنمو ايندلا ةايحلاب رارتغالا تارضح ملع اهنمو رارسألا مولع نم
 ةمامإلا ةرضح ملع اهنمو لكلا معي مل هلضف نأو نيقولخملا نم هريغو مدآ نيب
 برضو ةرخآلا ناونع ايندلا نأ ملعي هنمو ناونعلا تارضح ملع اهنمو مامإلاو
 زييمت راد ايندلا نأل ةرخآلا ىف امم لمكأو متأ اهيف امب اهمكح نأو اهل لاثم

 ليمي اهلجأل ىتلا بابسالا ةرضح ملع اهنمو طقف زييمتراد ةرخآلاو طالتخاو
 .. ةنس ةرضح ملع اهنمو كلذ مكح امو هملع هيطعي امع ءىشلاب ملعلا بحاص بلق

 هنمو تيقوتلا ةرضح ملع اهنمو لدبتت ال اهنأو هدابع ىف ممألا ىف ةيضاملا هللا
 دوهشلا نيب عمجلاو اهنم ةيانعلا بحاصل دبال ىتلا قحلا ةثداحم تيقوت ملع
 نم عنتميو ةرماسملا نم عنتمي اهل قحلا نأو ةثداحملا نم نوكي اذامو ةثداحملاو
 اذه جتني امو دبعلل هللا نمو هلل دبعلا نم ىهلإ باطخ ىهو ام تاقوأ ىف ةثداحملا

 مهتاكرح ىف مهلاوحأو نيقداصلا ةرضح ملع اهنمو ةمايقلا موي هملع نمل ماعلا
 نكمت نممو ملاعلا ىلإ اهنم جورخلاو ملاعلا نم ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ لوخدلا ىف
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 ةرضح ملع اهنمو هنع ىلاعت هللا ىضر ىماطسبلا ديزيوبأ ماقملا اذه ىف
 الف كلذك نكي مل نإو دوجولا هيف رثؤي امب هيلع مكحلا لبقي ىتح مدعلا صيخشت
 ةيعيبطلا ماسجألا ىف ىهلإلا بطلا تارضح ملع اهنمو هيبشتلا هنم مزلي الو لقعي
 ناك نإف جازم اذ ناك نإ هجازمو هعبط هيضتقي ام ىدعتي ال ملاعلا نأ ملعي هنمو .

 ملع اهنمو هتاذ ىف هيلع وه ام بسحب نوكي هملع نإف هل جازم ال امم لماعلا

 دنع هب املع كلذ نوكيو ملعي ال هنأ بيجيف ملعي امع لأسي نمو نيلئاسلا تارضح

 هيلعو هسفن ىف هيلعرمألا وه امك ملعي امب هباجأ نإف هنع هلأس ام ملعي هنأ لئاسلا
 ىلع نواعتلا ةرضح ملع هنمو لئاسلا هنع هلأس ام بيجملا ملعي ال هنأ ملع

 ملع هب لصحيوأ هيلع نواعتي ملع لك هب لصحي لهو دجو اذإ ملعلا لوصح
 اهنمو لسرلا لاسرإو عئارشلا ةمكح ةرضح ملع اهنمو ضعب نود مولعلا ضعب

 الو دومحم الوأ مومذم وأ دومحم وه لهو لسرلا ىلع مكحتلا ببس ام ملعي
 . فيرش ملع وهو ؟مومذم نطوم ىفو دومحم نطوم ىف وأ مومذم

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 روسطلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 اهنم عقو ام ىنعأ ةدحاو ةعفد تانكمملا عوقو نم ةعناملا عناوملا ملع

 ؟ال مأ عقو له هيف نكمي ىذلاو نكمي ال اميفو نكمي ميفو ؟ال مأ نكمم كلذ لهو

 لخديف هسفنب مئاق ريغو هسفنب مئاق لومحمو لماح ىأ ضرعو رهوج الإ مث امو
 كلذكو ؟كلذ ريغ مأ تافصو ضارعأ عومجم مسجلا لهو هريغو مسجلا كلذ ىف

 ددعلا نم ةعستلا ةبترم ملعي هنمو دادعألا بتارم ةرضح ملع اهنمو رهوجلا

 ىدأ اذامو نيرمأ لك نم ضراعتلا ملع اهنمو اهملع نم لق هنإف اهصوصخب

 قولخملا قحلا ةرضح ملع اهنمو ىمدع وأ ىدوجو رمأ وه له ةعزانملا ىلإ قلخلا

 ةيمست ببس ملعي هنمو ةيمستلا ةرضح ملع اهنمو امهنيب امو ضرألاو تاومسلا هب
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 ملع اهنمو اهبقاوعو دماحملا بتارم ةرضح ملع اهنمو ءامسألا عيمجب دحاولا
 لازنإلا ةرضح ملع اهنمو ماعلا كارتشالا ىمسيو ةيدحألا ىف كرتشالا ةرضح
 تناك هلجأل ىذلا ىنعملا ملعي هنمو ىناعملا ةرضح ملع اهنمو هعاونأو ىهلإلا

 ةماقتسا فرعي اذامبو جوعملا مالكلاو ميقتسملا مالكلا ملعي هنمو امالك ةباتكلا
 همومعو لسرلا هب تءاج امل صوصخلا ةرضح ملعاهنمو هجاجوعاو مالكلا

 رمألا سفن ىف وه له ملع ريغب ملكت نمو لهج وه ىتلا مولعلا ةرضح ملع اهنمو
  قدصلا ةرضح ملع اهنمو هل قطنملاوه ىلاعت هللا نأ ىري نم دنع اميسال
 اذإ ىذلا ملعلا ةرضح ملع اهنمو بذاكلاو قداصلا كلذكو؟ ناعجري اذاملو بذكلاو
 ةنجلا لهأ ملع اذهو ةحارلا ملع ىمسيو هسفن ىف جرحلا هنع عفترا ناسنإلا هملع
 ةيلحلا ةرضح ملع اهنمو ادبأ ءىش نم رهقي ال ايندلا ىف هب ققحت نمو ةصاخ
 ام ضعب هدنع حبق نمو ماسجألل ةيلح هنأ ماسجألا ىلع راصبألل هللا رهظأ امو
 هتاذ نم هلباقي ىتح هآر نيع ىأبو هآر اذامل انسح هلك هآر نمو حبق اذامل رهظ

 ةرضح ملع اهنمو لجو زع هللا لهأ مولع عفنأ نم ملعلا اذهو ةنسح لاعفأب
 ةرضح ملع اهنمو ؟ملاعلا ضعب هب ىلاعت هللا فصو ىذلا ةروص امو بجعتلا

 لهو سفنلا ةلبج ىف رومألا ىناعم ىلإ قوشتلا نأ ملعي هنمو ةيناسنإلا . ()ةلبجلا
 معي رمأ وه لهو ؟رومألا ىلاعم ىه امو عرشلاب وأ لقعلاب ملعت رومألا ىلاعم
 نوكيف ةفصلا كلتب ورمع هاري الرومألا ىلاعم نم ديز هاري ام نأوأ ءالقعلا

 نمو نطب اذإو رهظ اذإ هقلخ ىف ىلاعت قحلا ماكحأ ةرضح ملع اهنمو ؟ ايفاضإ
 ال ىتلا ةريحلا ةرضح ملع اهنمو نوظبلاو روهظلاب فاصتالا لبقي ةقيقح ىأ

 ىلع ارمأ ىري نمك ةيؤرلا ةرضح ملع اهنمو اهنم جرخي نأ اهيف لخد نم نكمي
 نيرمألا نيب عمجي نا لقعلا ىف حصي له هسفن ىفرمألا كلذ هيلع وه ام فالخ

 تارضح ملع اهنمو اهقيضو اهعاستاو خزاربلا تارضح ملع اهنمو ؟ ال مأ اعم
 ملع اهنمو ؟لباقي وأ هنع كرحتي اميفرثألا نم فارحنالاو لادتعالل امو راثآلا
 لوصح لهو هنم مظعأ مث امو لماكلا ناسنإلا دنع مظعي امو ةمظعلا تارضح

 ةقلخلاو ةعيبطلا )١(
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 ةمكح ملعي هنمو ريتستلا ةرضح ملع اهنمو ؟ركذوأ ةدهاشم نع هل ملعلا كلذ

 اهنمو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نود مهتاماقم ىلع ريتستلا ءايلوألا بلط

 ال ثيح نم ملعتملا ىلإ ملعلا لصوأ هب ققحت نمو ميلعتلا ىف ةسايسلا ةرضح ملع
 ةرضح ملع اهنمو ملعلا نم هدنع لصح امب هتدافإ دصق ملعملا نأ ملعتملا رعشي :

 لك ىف نأ ىلع علطيو ردقلا رس فشكلا اذه بحاص ملعي هنمو بيرغلا فشكلا

 مهعم دحاولا كلذ روضح نم دبال بيغلا لاجر نم دحأ ترثكوأ تلق ةعامج

 سانلا دجي ىتح ملاعلا ىف مهرابخأ لقني ىذلا وهو هب نوثدحتي ام عيمج عمسيف
 وأ ةولخ ىف ةعامج عمتجي ام اريثكو هب ءاج نم نوملعي الو مهسوفن ىف كلذ
 كلت جرخت وأ جرخيف لجو زع هللا الإ هب ملعي ال ثيدحب هسفن لجرلا ثدحي
 - هب نوثدحتي سأنلا نوعمسيف ةعامجلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 مجنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 نمل ىغبني ال هنأ ملعي هنمو لادجلا نم دمحي امو مذي ام ةرضح ملع |!
 رظنو ركف نع ال فشك نع قحم هيف وه اميف الإ لداجي نأ ىلاعت هللا ىلإ ىمتني
 ارومأم ناك اذإ هيف ةلداجملا هيلع نيعتي ذئنيح هنع لداجي أم هل ادوهشم ناك اذإف

 .ناك كلذب ريغلا عفن هل نيعت.نإف رايخلاب وهف ارومأم نكي مل نإف ىهلإ رمأب
 لداج نإ هنال لداجي الو تكسيلف هل نيعماسلا لوبق نم سئي نإو هيلإ ابودنم
 وحن ىف ةئيشملا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا دنع نيعماسلا كاله ىف ايعاس ناك

 هللا عم ىهلإ ميلعت هيف ميظع ملع وهو ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ لئاقلا لوق
 فقي ملو هادعت نإف هيف هللا اهلعجي ىذلا عضوملا اهب قطانلا دعتي مل اذإ ىلاعت
 ركذتلا ةرضح ملع اهنمو بلط هل حجني ملو ىلاعت هللا عم بدألا ءاسأ هدنع

 ملع اهنمو هتيسن مث هتملع تنك ىذلا ءىشلا كلذب كركذت ىتلا رومألا ملعي هنمو
 هللا ىلص ىبنلا لوقو ناعجري اذاملو ناصقنلاو ةدايزلا ثيح نم نامزلا ةرضح
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 نم ذخألا ىغبني اذامبو .(')( نيرشعو ةعست نوكي رهشلا نإ ) ملسو هلآو هيلع
 اهنمو رثكأب وأ رهشلا مسا هيلع قبطني ام لقأب وه له ىعرشلا مكحلا ىف كلذ
 مهلمش نإو هللا نع نيلفاغلا ىلع هللا لهأ ةبحص رائيإكراثيإلا تارضح ملع
 ءاوس هللا لالج هب لماعي نأ ملاعلل ىغبني امو لالجلا تارضح ملع اهنمو ناميإلا
 ؟هطخسأ مأ ملاعلا ىضرأ

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 (ا'ارمقلا ةروس مولع نم ةكدرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 العو لج نمحرلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت امم

 ىتلا هايملا نم ىوترملا ىف اهنم ىرلا دح امو هايملا ىف ىرلا ملع
 لعج ىذلا ءاملأ ةفص ملعي هنمو ىوري ال ام اهنمو ىوري ام هايملا نم نإف ىورت
 هايملا نيب نم فصو صوصخ ءاملا اذهل له اوفلتخا مهنإف ىح ءىش لك هنم هللا
 ءاملا ىلاعت هللا فصو اذاملو ؟ عجري ذاملو ؟ ال مأ ةقيقح ءاموه لهو ؟ال مأ
 ملع اهنمو ؟('74 نيِهُّم ءام نم ) : هلوق ىف ةناهملاب مدآ ىنب هنم قلخ ىذلا

 هللا ىلص ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع لاق 18١١ مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ىور )١(
 ال نأ تفلح كنإ هل ليقف حاروأ ادغ امو نورشعو ةعست ىضم املف ارهش هئاسن نم ىلآ ملسو هيلع
 . اموي نيرشعو ةعست نوكي رهشلا نإ لاقف ارهش لخدت
 نإ لب طوطخملا ىف صقنب سيل اذهو ةروسلا هذه مولع بتكت ملو ملع ةملك دعب غارف كرت (1)
 ةخسنلا ىف ةضايب هذه ) هصن ام شماهلل ىف لاق ثيح خسانلاركذ امك اذكه اهكرت دق ىنارعشلا
 ةياهنلا ىف اهبتكي نأ دارأ هنأ ودبيو تلق ( كلذك ةيريملا ةناخبتكلا ىف ىتلأو فلؤملا ةنيزخ ىف ىتلا

 . ملعأ هللاو امرمأل اهكرت وأ ىسن هنكلو

 . 7١ ةيآ تالسرملا ةروسو 4 ةيآ ةدجسلا ةروس (؟)
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 ىف ايندلا ىه ام ملعي هنمو هاقشأ نمو ايندلا ةايحلا ىف هللا هدعسأ نم تامالع

 امهنيب زييمتلاو ءاقبلاو ءانفلا ةرضح ملع اهنمو ؟ اهتنيز امو اهتايح امو اهسفن
 امب ةطاحإلا ةرضح ملع اهنمو ءاقبلا لبقي نمو ملاعلا نم ءانفلا لبقي نم ةفرعمو
 هلوخد ليحتسي هنأل ؟ ال مأ هب طاحم هنأب فصوي له ىهانتي ال امو ىهانتي ال

 عئارشلاب مهايإ ىلعت قحلا فيلكت نايبو نجلا تارضح ملع اهنمو دوجولا ىف
 مهسفنأ هومزلأوأ ءادتبا ىلاعت هب مهمزلأ فيلكت وه لهو هدنع نم ةلزنملا
 نيلوعفملاو نيلعافلا تارضح نيب قرفلا ملع اهنمو ؟رذنلاك هب قحلا مهمزلأف
 ةرضح ملع اهنمو .لبقي ال نمم لعفلا ىف ةناعإلا لبقي نم ةرضح ملع اهنمو

 لبقت اذاملو بئارغلا ةرضح ملع اهنمو هب ملعلا عفني ال ام ملع اهنمو قاقحتسالا
 ضارعإلا تارضح ملع اهنمو هريغ نم رثكأ هيلع لبقنو بيرغلا ملعلا سوفنلا
 هنع حدقي 'وأ ...هنع ضرعملا ىف املع هئاقب عم ملعلا نع ضارعإلا حصي لهو
 اهنمو مولعلا ىفخأ نم وهو ملع نإ هنع لوزي ىتح هنع ضرعي الف هيف ةهبش
 الول هكردت نأ اهل ىغبني امو ةريصبلا نيع نيب لوحت ىتلا بجحلا ةرضح ملع
 هنمو ىهلإلا بانجلا قح ىف ةعساو ىهو ملحلا ةرضح ملع اهنمو بجحلا هذه
 ميحرلاو روفغلا لهو ميحرلاو روفغلاو وفعلا نيبو ميلحلا مسالا نيب قرفلا ملعي

 رومألا نأ انيقي ملعي اهنمو ريداقملا ةرضح ملع اهنمو ال مأ وفعلاو ميلحلا نيب خزرب
 بيسلا ملعي هنمو ءانثتسالا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا دنع اهريداقم ىدعتت ال

 امهيلع ناميلسو ىسوم ةصقك مهلاعفأ ىف ىهلإلا ءانثتسالا نع رباكألا لفغأ ىذلا

 ثروي هنأل مولعلا لضفأ نم وهو ئغبني امل ىغبني ام در ةرضح ملع اهنمو مالسلا

 هنمو مذيو دمحي ام ةرضح ملع اهنمو كلذ ىف هيلع ضارتعالا نم ملسيو ةحارلا

 كلذ ناك ءىش ىألو هريغ نم اهمذيو اهركنيو هسفن اهب دمحي ىتلا بابسألا ملعت
 تارضح ملع اهنمو نيملاعلا نيب نيفقاولا لاحو ةفقولا ةرضح ملع اهنمو كلذك

 دقف بابسألا عفد نمف ببس نع الإ ائيش دجوأ ام ىلاعت هللا نأ ملعي هنمو بابسألا
 امو ىلاعت هللا هرقأ ام عفر حصي ال ذإ اهب الإ اهعفر امف اهعفر هنأ معز نمو لهج
 نيبو اهعفد زوجي ىتلا ةداتعملا بابسألا نيب قرفلا ملعي هنمو دوجولا لاح هيطعي
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 . اهعفد نكمي ال ىتلا ةلوقعملا بابسألا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةهعقاولا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 هل ام هللا دابع ىلع طلتخا نم لاح ملعي هنمو طالتخالا ةرضح ملع
 نع مهامعأ ىذلا امو ةلدأ هبشلا ذاختاو ةلدألا ةماقإ ةرضح ملع اهنمو هللا دنع

 هللا دابع نم ةمايقلا موي لمهي نم ايبو لامهإلا ةرضح ملع اهنمو؟اهبش اهنوك
 هنمو بوجحملاب ةلصتملا بجحلا ملع اهنمو صاوخلا ملع اهنمو لمهي ال نمم
 .ديعلا ةسلاجم ةرضح ملع اهنمو طرفملا دعبلا لثم باجح طرفملا برقلا نأ ملعي
 ىف قحلا سيلج هنأ ملعي نم ىلإ ركذلا لهأ ماسقناو هبر ركذ اذإ لجو زع هبر
 اوفلتخا مهنإف هبر ةسلاجمب هلهج بابسأ ملعيو كلذ ملعي ال نم ىلإو قحلا هركذ نيح
 هبر نأ ملعي ال هنوكلوأ هزيمي الف هبر ملعي ال هنوكل هتسلاجمب هلهج له كلذ ىف
 هنمو هبر هركذي ىتم ركاذلا ملعي اذه نمو هرصب ىلع ةواشغوأ هب ماق ممصل هركذ
 مأ ةدحاو كلذ ىف ةروصلا لهو ةولجلاو ةولخلا ىف قحلا ةسلاجم نيب قرفلا ملعي
 ىأ ىفو قحلا عم قحلا سيلج هب ثدحتي ام ملعي هنمو ؟سلاجملا بسحب عونتت
 ضعب ىف الإ تهبلا نوكي الوأ تهبلا ىطعت ةدهاشم لك لهو كلذ نوكي ةروص
 نأو ةباجإلا تارضح ملع اهنمو ىلاعت هللا وه ىلجتملا نأب ملعلا عم ؟تادهاشملا
 ىقش نمل ءاقشلا نأو ءانثتسا ريغ نم ناك نم انئاك ىقشي ال ىلاعت هلل عاد لك

 هنمو فوخلا ةرضح ملع اهنمو ةيدبألا ةباجإلا ىلإ لآملاو ضراع ةباجإلا مدعب
 ' امنإو هكبعل ىلاعت هللا فاخي ال هنإف هللا فيوختب هللا ريغ فاخ نم مكح ملعي
 هللاب فاخ امنإ هنوكل زيزع ماقم وهو فلتخم نيفوخلا قلعتمف هنم نوكي امل فاخي

 لوقل هللا ريغ فاخي فيكف هللاريغ ىري ال هنأل دحوملا وهف هلاح اذه ناك نمو

 ةرضح ملع اهنمو 76 نينمْؤُم متنك نإ نوُفاَحَو مهوفاخت الق :ىلاعت هللا .

 )١( ةيآ نارمع لآ ةروس : 71/0.
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 بحاص بيصم وه له ريغلاب ىلاعت هللا نم نامألا بلط نمو ىهلإلا نامألا
 املو فوخلا نم كب ماق امل نامألا مدع لهو ؟لهج بحاص ئطخموأ ملع
 دوهشلا لهأ نم رباكألا ىف تاداعلا ريثأت ملع ةرضح اهنمو ؟ىلاعت قحلا نم نكي

 وه له ؟مهدوهشم امو ؟ريدق ءىش لك ىلع هللا نأب مهملع عم عجرت اذاملو .
 مهيف تاداعلا ريثأت نوكيف مهل قحلا ةدارإ ىف امب نولهاج مهو ديري امل لاعف

 مهيف تاداعلا ريثأت مأ ةيهلإلا ةدارإلا هيطعت ىتلا ماقملا اذه ىف مهلاح ةطساوب

 ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب اهلك رومألا لهو بسنلا تارضح ملع اهنمو ؟ كلذ ريغب
 نوكت نأ نع اهجرخأ ىذلا ببسلا امف ءاوسلا ىلع نكي مل نإف ؟ال مأ ءاوسلا ىلع

 سيل اهنيع ىف نيع لك نأ ملعي اهنمو ءادتبالا ةرضح ملع اهنمو. ؟ءاوسلا ىلع .
 . دارفألا لوأ وه ىذلا لوألا درفلا ةرضح ملع هنمو قبس لثم اهل

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . ديدحلا ةروس مولع نم ةكبرابلا ةولخلا هجتنت اممو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ايركزل ىلاعت هلوق ملعي هنمو هتقيقحو مالكلا ملع

 ماي َهثالَث سائلا ملك الأ كتيآ ١ ىيحي دوجو ىلع ةيآ هل لعجي نأ لأس نيح

 زمرلاو ةراشإلا نم دوجوم رمألاو مالكلا الإ ىنثتسا امو ىنثتساف ('14 امر الإ
 'رشعلا ةتاباينلا رح مَع اهنمو قطنلا ىف فورحلا مظن نم دوجوُمّوه امك .

 ملع وهو ؟ كلذ نم متألا وه امو هديبع نع ىلاعت قحلا ةباينو ىلاعت هللا نع
 ام هنأو دحاو سنج هلك نأ ملعي هنمو هلك ملاعلا ةبسانم ةرضح ملع اهنمو فيرش

 ىأر نم مكح نايبو ةيكزتلا تارضح ملع اهنمو لمكأو لماكو قحأو قح الإ مث
 ىلع لدي امب ىتأ نم لك نأ ملعي هنمو ؟ لامكوأ صقن كلذ له اردق هسفنل

 ىلاعت هللا ةبراحمل اوضرعتي الثل ريغلا ىلع ةقفش وه امنإ رباكألا نه هسفن ميظعت

 ىلعأ وه نمو ؟ هيفرثؤي ال مأ اضرلا ماقم ىف كلذ لثم رثؤي لهو مهوذآ اذإ
 )١( ةيآ نارمع لآ ةروس :4١.
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 ىتمو ؟هسفن ىلع سانلا عم نوكيو جتحي ال نم مأ هسفن نع جتحي نم نيلجرلا
 مهنأ مهلك رباكألاب نظلاو ؟حلصي ال ىتمو ؟ناسنإلل مكحلا اذه نوكي نأ حلصي
 ديس انأ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك سانلا حلاصمل الإ طق مهسفنأ اوربك ام
 مالعإ كلذب دصق امنإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإف . ("7( ةمايقلا موي مدآ دلو
 دعب ىبن ىلإ نوبهذي الو ًالوأ نوتأيف ةعافشلا باب حتفي نم لوأ هنأ هتمأ سانلا

 حبسف > ىلاعت لاق ملو جرحلاو قيضلا ةرضح ملع اهنمو ممألا نم مهريغك ىبن

 لقي ملو .(74 نولوقي امب كردص قيضي كّنأ ملعت دقلو ) .(74 كّبر دمحب
 رهاظ هنإف كيف نوكرشملا لوقي امل تفتلت الو كلاحب انملعو انئاضقب ىنعي ضراف
 نايبلا نطاوم ةرضح ملع اهنمو مهفاف فيطل باتع كلذ ىفو مالكلل ةقباطملا
 . ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ مهل عفانم كلذ لهو قحلا ىلإ سانلا عجري ىتح
 ىغتبي نم مكح ملعي هنمو ةرصنلا ملع اهنمو ةليحتسملاو هلل ةبجاولا تافصلا
 افرش ديزي نمو فرشلا ةرضح ملع اهنمو هدنع ىلاعت هللا هلذخ نم ةرصن

 وه نمو ىداهلا وه نمو ىدهلا ةرضح ملع اهنمو هيلإ بسني نم فيرشتب
 لوزي امو اهنم ىقبي امو ةصاخلا ةوبنلاو ةماعلا ةوبنلا ةرضح ملع اهنمو ىدهملا

 لهو هوجولا ضعب نم مهل ثرإلا ىف ءايبنألاب ءايلوألا قاحلإ ةرضح ملع اهنمو
 اهنمو ؟ال مأ اهيف قوذ ءايبنألل نوكي ال ةيالولا ىف ماقم ىبنلا ريغ ىلولل نوكي
 ملع اهنمو ناسنإلا نم امهب معنتلا لحم امو ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا تارضح ملع
 ىلاعت هللاو نوفرعي هب ام ةفرعمو ىلاعت هللا دنع نيبرقملا تاماقم ةرضح

 ..اننوكر ىفنو هيلإ كلذ ةفرعم لعجف . 174 مكاقنأ هللا دنع مكمركأ ّنِإ) : لوقي
 اهنمو هدنع مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نأ ىنعي انريغبو انسوفنب انملع نم ءىش ىلإ

 ملع اهنمو ؟لضفأ نيتلزنملا ىأو؟ هبشملاب هبشتملا قحلي لهو لزانملا ةرضح ملع
 امهلضافتو هوجو نم ةرخآلاو ايندلا ىواست ملع هب ققحت نمو ىواستلا ةرضح

 نكل ءاوس ايندلا لاوحأ نازيم ىلع ةرخآلا لاوحأ نازيم نإف ىرخأ هوجو نم
 . فلؤملا هدروأ ىذلا ظفللا اذهب ىذمرتلاو دوادوبأو ملسم هاور )١(

 )١( ةيآرجحلا ةروس 18 .

 . 51 ةيآرجحلا ةروس (؟)
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 اهيف باجح ال ةرخآلاو باجحلا لحم ايندلا
 .. ملعأ لاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةلداجملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 هيلع نوكي امو لامعألا ةنج بحاص هيلع نوكي نأ ىغبني ام ملع
 ملع اهنمو صاصتخالا ةنج بحاص هيلع نوكي امو ثاريملا ةنج بحاص
 ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ ءاغدتسالا ىف قلخلا لاوحأ فالتخا بابسأ ةرضح

 ملاعو رمألاب زمألا ملاع صاصتخا بابسأ ةرضح ملع اهنمو ءاضقلاو لصفلل
 الإ كردت ال ىتلا مولعلا ةرضح ملع اهنمو اعمرمألاو ىهنلاب نجللو ناسنإلا
 ةرضح ملع اهنمو ؟ءازجلا وه امو ءازجلا عضاوم ةرضح ملع اهنمو ةلاوحلاب
 لاوهألا ةرضح ملع اهنمو فلختي نمو اهيلإ كلسي نمو ةنجلا ىلإ قيرطلا تافص
 ىلع ناسنإلا تأرج ىتلا بابسألا ملعت هنمو ىلاعت هللا دنع اهمظعأ وهام ناييو
 ةرضح ملع اهنمو ءىش لك ىلإ اريقف افيعض هللا هقلخ دقو لاوهألا باكترا

 مولعلا ةرضصح ملع اهنمو ايلو هل ناك نمل اودع ىلولا بلقني اهنمو بالتقنالا
 حارتسا اهملع نم ىتلا بابسألا ةرضح ملع اهنمو ةيهيدبلاو ةيرظنلاو ةيرورضلا
 هنمو بابسألا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا ةريغلا ةرضح ملع اهنمو ىرخأو ايند
 . هلك ملاعلا لهو بابسألا ليصفتو ماكحألا نم تاببسملا ىف بابسالل ام ملعي
 بسنلا لثم ببس وهو مدع نوكي ام بابسألا نم نإف ؟ال مأ ضعبل هضعب بابسأ
 هلل ةتباثلا ماكحألا ةرضح ملع اهنمو اهقلعتب اهماكحأ ةبجوملا ىناعملا تالقعتو'
 ربخلا ىف رابخألا ةدئ ةدئاف ملعت هنمو دياوفلا ةرضح ملع اهنمو القعو اعرش ىلاعت
 رابخألا نم نظ ةبلغ وأ انظ ديفت ىتلا نم املع ديفت غ5 ىتلا رابخألا امو لوقعملا

 ؟ملعلا ىف اهحدقل ةيرظنلا ةلدألا ىف حدقت ىتلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 رشحلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم مسلعي هنمو لايعلا قوقح ةح ملع

 ءارققلا متنأ سائلا اهيأ اي 9 : ىلاعت هلوق ىنعم اذه لهو )١( ( هللا لايغ قلخلا )

 قحلا نم مهملعو نيدوجوم مهنوك عم رقفلا نوكي اذ اميفو ؟ال مأ 1 هللا ىلإ

 لاحو لوزت لاح نمف مهيلع لاوحأ بلقت وه امنإو مهدوجو دعب نومدعي ال مهنأ
 هيلع موكحملاو امكح هتابثإ ىطعي ىتآلاو امكح هلاوز ىطعي ليازلاو ىتأت
 مايقلا لاوز مكحلا لياز مايقلاو تآ دوعقلاف دعقي مئاقلاك نيعلا دحاو نيمكحلاب
 لاوز نم مهفي مل اماكحأ دوعقلا هديزيو دوعقلا نيع مكح وهو مئاقب سيل هنوك
 حطبنمب الو دجاسب الو عكارب الو عجطضمب سيل هنأ ىهو اهيلإ راص هنأ مايقلا
 عجري اذاملو كاردإلا ةرضح ملع اهنمو ملاعلا ىف ماهفتسا لك ةرضح ملع اهنمو
 . ىف ىه لهو رظانلا رظن ىف روصلا ىف ةدحاولا نيعلا لوحت نم رصبلا هكردي ام
 اهنيع بلقنت مل اهسفن ىف هيلع ىه ام ىلع ىه وأ رصبلا اهكردي ام ىلع اهسفن
 .ثرتكت له نايعأ اهنأب اهيلع مكحيو نايعألا نم ىري ام ىلإ عجار اذهو
 رصبلاب هيلإ روظنم لك امئاد رظنلا ىف فلتخت روصلا ىف رهاوجب وأ ضارعأب
 نوكي ام اهنم ةفلتخم اروص اهيف ىرنو ماع مكح ةيمسجلاف مسج ماسجألا نم
 فوصوملا سيلو لدبتي مل مسج مسجلاو رظنلا ىف ئطبي ام اهنمو لاوزلا عيرس
 نمل زيزعع ملع وهو ىهلإلا ىلجتلاو ةيناحورلا روصلا كلذكو مسجلا الإ رهظ امب
 ىتلا طورشلا نم بئانلا ىلع امو ةباينلا طءرش ةرضح ملع اههنمو هب ققحت

 1 ضعت ملعي هنمو ابئان هتماقإ ىف روهقم هنأب هملع عم هفلختسا نم هيلع اهطرشي

 زوجي ال امو اشّرلا نم هذخأ زوجي ام ملعيو ةوشرلا ذخأب هفلختسا نمل بئانلا

 ظفلب ١11/8 ج دئاوزلا عمجم ىف ىمشيهلاو 554١ مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور )١(

 بحأف هللا لايع مهلك قلخلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا ىنعي هللا دبع نع

 ىشرقلا نوره وبأ وهو ريمع هيفو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا
 . كورتم

 :١5. ةيآر طاف ةروس (؟)
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 ملع اهنمو حلاصملا هوجو نم هيف دبعلا لأسي ام لك ىف ةباجإلا ةرضح ملع اهنمو
 نم هيفست نيمدختسملا ىلع نعطلا ىف نأ ملعي اهنمو نعطلا تارضح
 ءافلخلاو كولملا ىلع نعطلا نع عرشلا ىهن كلذلو ادج رطخ ملع وهو مهمدختسا

 معنملا نم معنلا دادعت ةرضح ملع اهتمو .(') حالصإلاب مهل ءاعدلاب ةيعرلا رمأو .
 كلذ ردق دبعلا ملعيل فيرعت وه وأ ةمعنلا ىف حدقي امم كلذ لهو هيلع معنملا ىلع
 اهلك رومألا هذه عومجم هيف غوسي وأ مهنم عقورمأل ةبوقع وهوأ هيلع ركشيف
 ملاعلا عيمج ىف قفرلا نطاوم ةفرعمو ةصاخ ميلعتلا ىف قفرلا ةرضح ملع اهنمو
 ملاعلا اذه ءاج نيأ نم ملعي هنمو عوجرلا تارضح ملع اهنمو ظالغإلا نطاومو
 هيف عوجر ال ادبأ كولس وه وأ ؟ال مأ ةقيقحلا ىلع عوجر مث لهو عجري نيأ ىلإو
 ايبسن ناك اذإو ؟ ال مأ ىبسن رمأ ملاعلا ىف سوسحملاو لوقعملل عوجرلا لهو امدق

 ؟ ال مأ انفصو امك عوجرلاب قحلا فصوي نأ حصي لهو عجري ةيهلإ ةبسن ةيآلف
 قرفلا ملعي هنمو قورفلا ةرضح ملع اهنمو عوجر مث نوكي نا ىبأت قئاقحلا نإف
 نم اهوحنو بابلألاو مالحألاو ىهنلاو لوقعلاب ةقطانلا سوفنلا فصو نيب
 ةمكح ملعي هنمو للعلا ةرضح ملع اهنمو ؟فاصوألا هذه عجرت اذاملو باقلألا
 ارفاك رحاسلا ىمس اذاملو .(')رحاسلا لتقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عراشلارمأ
 نم ءالب دشأ ايندلا ىف ىلاعت هللا لهأ ناك ملو ءالبلا تاجرد ةرضح ملع اهنمو
 .نينمؤملا نم مهريغ نود مهقح ىف كلذ ءاضتقا عجري اذاملو .(')مهاوس
 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ةمامأ ىبأ نع 7147 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا ىود_(1)
 ىنابلألا لاق مكل حالص مهحالص نإف حالصلاب مهل اوعداو ةمقن مهنإف ةمئألا اوبست ال لاق ملسو

 رحاسلا دح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بدنج نع ١47١ مقرب ىذمرتلا لاق 60

 ملسم نب ليعامسإو هجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه ىسيعوبأ لاق فيسلاب لوصح
 نسحلا نع ىوريو ةقث وه عيكو لاق ىرصبلا ىدبعلا ماسم نب ليعامسإو ثيدحلا ىف فعضي ىكملا
 هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب مث اذه ىلع لمعلاو فوقوم بدنج نع حيحصلاو اضيأ
 ىف لمعي ناك اذإ رحاسلا لتقي امنإ ىعفاشلا لاقو سنأ نب كلام لوق وهو مهريغو ملسو هلآو هيلع
 . التق هيلع رن ملف رفكلا نود المع لمع اذإف رفكلا هب غلبي ام هرحس
 - نب بعصم نع ظفلب 7794 مقرب هننس ىف ىذمرتلاو ١١١ مقرب هكردتسم ىف مكاحلا ىور (؟)
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 .. ملعأ ىلاعت هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةنحتمملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ملاع هنأ ملعي وهو ليلد كلذ نأ ملعي ال نمل ةلدألا ةماقإ ةرضح ملع

 هلبقيو هب عفتنيف القان نوكيف هريغوأ كلذب دوصقم هنيع وه لهو ةفصلا هذهب
 هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم نم اذهو ليلد كلذ نأ ملعي ىذلا اذه نم هيلإ لصي نم

 .. كلذ هلبق هيقف ىلإ هلقنو هلمح اذإف .(')( هيقفب سيل هقف لماح بر ) ملسو هلآو
 ملع اهنمو كلذ نم ءىشب هل ملع ال لقانلاو هدنع نكي مل املع هب دافتساو هيقفلا

 بح ىلع ةلوبجم سوفنلا نوك ببس ملعي هنمو ةيناسنإلا ةلبجلا تافص ةرضح

 ناسنإلا هب عفتني امنإو هنيعل عفتني ال لاملا نوك عم ةضفلاو بهذلا اميس ال لاملا
 .. نم ملعي هبو ةيهلإلا ةريغلا ةرضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو هنع هجرخأ اذإ
 ملع اهنمو صاخلا ريغو هفرش هب ىذلا صاخلا مسالا ىف ديبعلا نم ىلاعت همحاز

 . لاس نمو لاس اذإ لئس اميف لئاسلا ةباجإ نيعتي ىتمو نيبيجملاو نيلئاسلا ةرضح
 . ىلتبيف لثمألاف لثمألا مث ءايبنألا لاق ءالب دشأ سانلا ىأ هللا لوسر اي تلق لاق هيبأ نع دعس -
 هنيد بسح ىلع ىلتبا ةقر هنيد ىف ناك نإو هؤالب دتشا ابلص هنيد ناك نإف هنيد بسح ىلع لجرلا
 ثيدح اذه ىسيعوبأ لاق ةئيطخ هيلع ام ضرألا ىلع ىشمي هكرتي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي امف
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ناميلا نب ةقيذح تخأو ةريره ىبأ نع بابلا ىفو حيحص نسح
 . لثمألاف لثمألا مث ءايبنألا لاق ءالب دشأ سانلا ىأ لئس

 نابأ نب نمحرلا دبع نع هصن ليوط ثيدح ىف 7١770 مقرب هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور )١(

 . هيلإ ثعب ام انلقف راهنلا فصن نم اوحن ناورم ىلإ جرخ تباث نب ديز نأ هيبأ نع نامثع نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتعمس ءايشأ نع انلأس لجأ لاقف هيلإ تمقف هنع هلأس ءىشل الإ ةعاسلا
 ' ىتح هظفحف اثيدح انم عمس ًارما هللا رضن لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ملسو هلآو

 ال لاصخ ثالث هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو هيقفب سيل هقف لماح بر هنإف هريغ هغلبي
 طيحت مهتوعد نإف ةعامجلا موزلو رمألا ةالو ةحصانمو هلل لمعلا صالخإ ادبأ ملسم بلق نهيلع لغي
 ةمغار ىهو ايندلا هتتأو هبلق ىف هاناغ لعجو هلمش هللا عمج ةرخآلا همه ناك نم لاقو مهءارو نم

 هل بتك ام الإ ايندلا نم هتأي ملو هينيع نيب هرقف لعجو هتعيض هيلع هللا قرف ايندلا هتين تناك نمو
 . حيحص ىنابلألا لاق رهظلا ىهو ىطسولا ةالصلا نع انلأسو
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 ملع اهنمو ال مأ لاؤسلل اقباطم باوجلا نوكيف لاحلاب هتباجإ نيعتي له لاحلاب
 لواطت نم طاطحناو هسفنب عفترا نم عضو ةمكح ملعي هنمو عضاوتلا ةرضح
 مث ايلاع اماقم هسفنل تبثأ هنال ربكت هعضاوت عضاوتملا دوهش نا ملعيو هردق قوف

 ولو ديفت ةظعوملا نأ ملعي هنمو ظعاوملا تارضح ملع اهنمو هيخال هنم عضاوت :

 سحي هنإف كلذ رهظي مل نإو عماسلا دنع نطابلا ىف ارثأ اهل نإف ظعتملا اهب رفك
 هدنع وهو اقح اقداص بذك نمو زئاجلا بذكلا ةرضح ملع اهنمو هسفن نم هب

 اهنمو كلذب هل ملع ال نكلو رمألا سفن ىف قدص هنأ ةبقاعلا ترفسأ مث بذك
 ملع اهنمو ركفلا ميلسلا دنع اعرشو القع هب لماعي امو اهبادآو تاقوألا ةرضح ملع
 هنأ ملعي ام ملعو ملعي ال هنأ ملعي ال ام ملع اهنمو قالخألا مراكم نييعت ةرضح
 نم ىقب ام ملعي هنمو هنودوه نم ىلع هفرعي ام فراعلا ةلاحإ ملع اهنمو ملعي

 نم ءاملعلا بولق ىلع ملعلا نم لزني ام ةرضح ملع اهنمو ةعاسلا مايقل تقولا
 اهنمو ةيهلإلا تارضحلا نم امهريغ نود ةينامحرلا ةرضحو ةيبوبرلا ةرضح
 .تارشبملاو ايؤرلا ملع اهنمو عاذت ال ىتلارارسألا ةرضح

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 فصلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 .لمعتسي ال ىتلإو ىلقعلا ليلدلا اهيف مدختسي ىتلا روصلا ةرضح ملع .
 ملع اهنمو ىرخأو ايند ملاعلا ىف ةعوضوملا ةيهلإلا دودحلا تارضح ملع اهنمو
 ةرضح نوتسو ةتس نارقلا ىف هتارضح نكامأ ةدعو ىهلإلا ديحوتلا ةرضح

 تارضح ملع اهنمو للعي ال امو ماكحألا نم للعي ام تارضح ملع اهنمو
 اهنمو هب عفدي ببس ريغ مث ام نأ ىلع اهريغو دئادشلل ةدع ذختت ىتلا بابسألا
 ملع اهنمو ملاعلا نايععأو ناوكألا ترهظ هبوأ هنم ىذلا لصألا ةرضح ملع
 تبختلا تارضح ملع اهنمو كلذ لصأ امو لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا تارضح
 هنمو ةدايزلا ةرضح ملع اهنمو هبحاصل كلذ جتني امو هبابسأ ةفرعمو رومألا ىف
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 تايانع ةرضح ملع اهنمو ايندلا ىف صقنلا عرش ذنم نم ةرخآلا ةدايز نأ ملعي

 ققحت نممو دوجولاب الو لقعلاب لقعلا هيف فصتي ال لاح ىف هدبعب ىلاعت قحلا
 . هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىماطسبلا ديزي وبأ ) كلذب

 .. ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةعمجلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ةيرطف قرط ثالث كلذل نأ ملعي هنمو ةيملعلا عيانصلا ةرضح ملع .

 . ىوق ىف ةيورلابو لقعلا فيعض ىف ميلعتلابو ناويخلا ىف ةرطفبلاف ميلعتو ةيورو
 . ةرضحو ءالبلا ةرضح ملع اهنمو نيمدقتملا فانصأ ةرضح ملع اهنمو لقعلا
 مكحب وأ لعجلاب هيف حلاصلا لهو حلاصلا نيرقلا ةرضح ملع اهنمو ءالتبلا
 . قافتالاب بسانملا قافولا ءازجلا ملع اهنمو ةلاصألا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ( نوقفانملا ) ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ليدبتلا ةرضح ملع اهنمو هتقو نيعتي ىتمو هلاوحأو مدنلا ةرضح ملع
 اهنمو ؟ ال مأ لاحلا القتناب مسالا لقتني لهو نيعلا ءاقب عم روصلا ىف ليوحتلاو
 ٠ هسفن ىف دحاو مالكلا نأ عم ةيهلإلا بتكلا بيترتل لماشلا بيترتلا ةرضح ملع

 تارضح ملع اهنمو هنع رخأتم وه نم ىلع مدقتلا رخأتملل بسني فيك ملعي هنمو

 ' نم ىهو تاقولخملا ةمحر مومع ةرضح ملع اهنمو مولعلا نم هيطعت امو ةدابعلا
 ام ملعي هنمو تاقولخملا نيب ىواستلا ةرضح ملع اهنمو .(')اهانسأو مولعلا ىفخأ

 قحلا ناكم نايبو هيزنتلا تارضح ملع اهنمو هبحاص نع دحاو لك هبزيمت

 )١( اهلضفأو اهنسحأ .
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 ءاعدلاو قلطملا ءاعدلا تارضح ملع اهنمو قحلا نم قلخلاو قلخلا نم ىلاعت

 تاكرحلا تارضح ملع اهنمو هب لماعيو وعدم لكل لاقي نأ ىغبني امو ديقملا

 . مولعلا فرشأ نم وهو اهجئاتنو اهبابسأو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف ْ

 نبافتلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ملع هنأ ملعي الو ملعلاب ملكتي نم ةلزنم ملعي: هئمو لزانملا ةرضح.ملع
 ىلع ةداعس ىطعت ةريحلا لهو نيريحتملاو ةريحلا بتارم نييعت ملع اهنمو
 ىذلا قارتحالا بابسأ ةرضح ملع هنمو ؟ ليصفت اهيف وأ هواقشوأ قالطإلا
 ىتلا ةلدألا ةرضح ملع اهنمو مهتريح لاح ىف مهنطب ىف ةريحلا باحصأ هدجي
 ةدافتسالا تارضح ملع اهنمو راصبتسالاو رظنلا باحصأ ءالقعلل ىلاعت هللا اهبتر
 ملع اهنمو ؟ ال مأ املع هيف ديفتسي ال نامز مولعلل لئاقلا ىلع رمي نأ نكمي لهو
 هبجحت نم ةفص امو هيلع لدتوأ هللا نع بجحت ىه لهو ةيهلإلا بترلا ةرضح
 . اهقلاخ ىلع ةلالد نوكت نم ةفصو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 قالطلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 دجوأ امنإو طق ادحاو دجوأ ام ىلاعت هللا نأ ملعي هنمو ةأدبلا ةرضح ملع

 نم لق زيزعع ملع وهو رخأت الو دوجولا ىف مدقت ريغ نم اعم ادعاصف نينثا
 اهنمو تانئاكلاب ةيهلإلا ءامسألا قلعت ملع هنمو قلعتلا تارضح ملع اهنمو هفرعي

 امو ةرخآلا تءاج نيأ نمو ةرخآلا ىعس ءىجي نيأ ىلإو ىعسلا تارضح ملع

 ملع اهنمو ةرخآلاو ايندلا لوقعم ةرضح ملع اهنمو اهيلإ ةبوسنملا ةكرحلا هذه
 اًمنيَأَف > هلوق عموه فيكو هللا نع ضرعأ نم لهج ملعي هنمو لهجلا ةرضح
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 مركأ وه ىذلا هللا هجو ىلع لبقأ نم ىقشي فيكو .('!4 للا هجو مَعَ اوُلوت
 سفن ىف وهو هللا هجو ىلع لابقإلا دصقي مل نم مكح امو هيلع درو نمل نيمركألا
 لابقإلا ناسنإلا ىلع قلطي ىتمو ؟هللا هجو نع ضرعم هللا هجو ىلع لبقم رمألا
 ناسنإلا ىلإ عجري ال هنأ ملعي هنمو عوجرلا ةرضح ملع اهنمو هجو لكب هللا ىلع
 هللا عم نوكي نمو ةعيفرلا بترلا باحصأ ةرضح ملع اهنمو هنم جرخي ام الإ
 الإ رخآ ال ذإ فيلكتلا ةرضح ىف الإ كلذ نوكي الو عنصي ام مدق رخآ ىلع ىلاعت

 . نوكي ناسنإلل نطوم مث لهو هيف اعقي امو نارسخلاو حبرلا ةرضح ملع اهنمو هيف
 عئارشلا اهب تءاج ىتلا ةرخالار ادلا ةرخالاب ىنعأو ؟ ال مأ ةرخا الوايند ال هيف

 ملع اهنمو مكحلاب فشكلاو دوهشلاب لصفلا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا نع
 . ملع اهنمو امهنيب قرفلاو ةينلأو دصقلاو مزعلاو ةمهلاو ةئيشملاو ةدارإلا تارضح
 اهنمو عقي ال امو ايندلا ىف ءادعسلاو ءايقشألا نيب اهيف ىواستلا عقي ىتلا ةرضحلا

 اهنمو مذي امو كلذ نم دمحي امو ناوكألا ىلإ ليملاو قحلا ىلإ ليملا ةرضح ملع
 اهنمو عفانم هيفو الإ ملاعلا ىف دوجوم نم ام هنأ ملعي هنمو عفانملا تارضح ملع

 نم دوجولا ىف هزييمتو دوجوملا ةروص ىف مودعملا روهظو مدعلا تارضح ملع

 ظ . لحنلاو للملا ةرضح ملع اهنمو ىقيقحلا دوجوملا
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف .

 ميرحتلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 اهنمو اهنم هب عفتني ام ةلازإ لاوز دعب الإ اهب عفتني ال ىتلا رومألا ملع
 ٠ نم ملع هب ققحت نمو درلاو لوبقلا ةرضح ملع اهنمو نيلئاسلا بادأ ةرضح ملع
 الو مرحمب سيل كلذ نوك عم لبقي ال امو هدابع لامعأ نم ىلاعت قحلا هلبقي
 ءايربكلا نيبو هنيب قرفلا ملعي هنمو ةيهلإلا ةمظعلا ةرضح ملع اهنمو مومذم

 ىف هنع ىلاعت قحلا بوني نم ةفص فرعي هنمو فرصلا تارضح ملع اهنمو

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروسا ١١8 .
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 ىنسحلا ءامسألا بقاوع ةرصح ملع اهنمو هءوسي ام دوجو عم هءوسي ام فرص

 اهنمو ةرخآلاو ايندلا ىف اهماكحأ ةفرعمو بارخلاو ةرامعلا ةرضح ملع اهنمو
 اهبرشأ نم مكحو بولقلا ىلع نتفلا ضرع مكح فرعي هنمو ضرعلا ةرضح ملع
 نيب ام ةفرعمو امهنيب قرفلا ةفرعمو 0 ناميإلا ةرضح ملع اهنمو هريغ نم
 هدابع ىضارم ىلاعت قحلا عبتت ةرضح ملع اهنمو بتارملا نم نمؤملاو ملاعلا
 نم نكمتلا عم نايبلل ريخأتلا ةرضح مع اهنمو اقافو ءازج هيضارم نوعبتي نيذلا
 نم تافص ةرضح ملع اهنمو هيلإ ةجاحلا عم ملاعلا هاري رمآل هحاضيإ لاجعتسا
 ىف بيغلا ملاع لخادت هنمو لخادتلا تارضح ملع اهنمو ىهلإلا رقفلا هبلطي
 ٠ .بيغلا ىف ةذاهشلا ملاعو ةداهشلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . كلما ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ةلعلا امو تاياغلا ةرضح ملع اهنموركملاو جاردتسالا تارضح ملع
 ىتلا مولعلا ةرضح ملع اهنمو ؟لمعلا هتياغ ملع لك ىف لمعلا روهظ مدخ ىف
 هنمو ةفوجملا ةركلاك ال ةميخلاك ءامسلا نأ ملعي هنمو ةئيهلا ءاملع اهنم دمتسا

 بتك ىف روكذم وه ام فالخ ىلع كالفألا عيمجو تاومسلا ةئيه نأ ملعي

 هللا لهأ فالخب فشك ىلع ال نظ ىلع هولاق ام عيمج ىف مهنإف ةئيهلا ءاملع

 مهبولق ىف هماسترال تايولعلا ىف ام عيمج ىكحتف اهئافصل ةارملاك مهبولق نإف
 ملع اهنمو اهبرئاد كلفل وأ اهسفنأل اهريس عجري لهو بكاوكلا ريس ملعي هنمو
 ملع اهنمو رثؤت ال ىتلاو اهب ملاعلا سفن ىف اهب ملعلا رثؤي ىتلا رومألا تارضح
 بابسألاب قلعتلا ةرضح ملع اهنمو اهريغو ىناعملا ىف ءانبألاو ءابآلا تارضح
 راد ىف ميعنلا ىف نمؤملا ءاقبل ةبجوملا بابسألا ةرضح اهنمو اهب قلعتلا كرتو
 ةداعسلا اهب نوكي ىتلا رومألا نم نطاوملا هقحتست ام ةرصح ملع اهنمو ميعنلا

 رهظي ام ةرضح ملع اهنمو ةداعس ىطعت الو رخآ عضوم ىف رهظت دقو ناسنإلل
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 مركوأ كلذ بجوي ىعرش هجوب قولخملا ىلإ لعفلا فيضأ اذإ ةدايزلا نم
 ماكحالا نم امهالك صخي امو ءالخلاو ءالملا تارضح ملع اهنمو ىلقع قلخ

 الف دودحملا ىف لخاد دحلا لهو دودحلل ىدعتلا تارضح ملع اهنمو تافصلاو

 قرفلا امو ؟هلوخد ةروص فيك لخد اذإو ؟ ايدعت نوكيف الا وأ ايدعت نوكي

 ١ ليَللا ىلإ مايصلا اومتأ مث > هلوقو )١( < قفارملا ىلإ مكيدي أو ١ : هلوق نيب
 دودحملا نم دحلا جورخ دحاولا ىف ىضتقت ةنيعم ةملكب دح اذهو دح اذهو ؟(')

 . دودحملا ىف دحلا لوخد رخآلا ىفو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ( ملقلا ) ةروس مولع نم ةكدرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ىلع بابسألا فقوت ةرضح ملع اهنمو تانامألاو دوهعلا ةرضح ملع
 ةرضح ملع اهنمو ؟ ىلاعت هللا نم ىرايتخا مأ ىتاذ فقوت كلذ لهو اهتاببسم

 نيع نم ليحتستف لاوحألا كلت نايعألا عبتت لهو لاح ىلإ لاح نم تالاحتسالا
 ىف سانلا بهاذمو ؟لاوحألا ىف عقت تالاحتسالاو ةدحاولا نيعلا مأ نيع ىلإ
 ىندألا نم ىلعألا دوجو ةرضح ملع اهنمو ؟اهنم قحلا نيأف ةفلتخم كلذ

 ديحوتلا ةرضح ملع اهنمو انسفنأب انملع دوجو نع لجو زع هللاب انملع دوجوك
 ةماعلا ىوقتلا ةرضح ملع اهنمو ؟ملاعلا ىف بولطملا ديحوتلا وه امو صاخلا
 . ءىش نم ايقاو نوكي ءىش نم قاو ناك ام هنإف ءىش لك ىقتي هب ام ةفرعمو
 ءافتكالا عم لاثمألا دئاوف ةرضح ملع اهنمو ؟ةياقو لكل عماجلا رمألا امورخآ

 ءايشألاب ملعلا نيبو سانلا نيب ةلئاحلا بجحلا تارضح ملع اهنمو اهنم لوألاب
 هسفن ىف لاحلا هذه بحاص دجي لهو املع لهجلا ذختا نم تارضح ملع اهنمو
 قرفلا دجو هسفن ىف رظنلا ققح اذإ ىتح كلذ ىف ةلزلزم هسفن نوكت وأ هب عطقلا

 ظ . 5: ةيآ ةدئاملا ةروس )١(
 .141/ ةيآ ةرقبلا ةروس )١(
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 وه لهو دييأتلا تارضح ملع اهنمو هقفاوي ال ام نيبو كلذ نم ملعلا قفاوي ام نيب
 ىلإ رظنلاب ةجح ةماقإ عضوم ىفو ؟ ةيانع عضوم ىفوا ةجح ةماقإوأ ةيانع
 لهو اهترمثب عطقي ال وهو نساحملا تارضح ىتأي نم ملع اهنمو نيصخش لاح
 هسفن ىلإ عجار وه وأ ناسحإلا ةبترمب هيلإ نسحأ نم لهجب هملع ىلإ عجار كلذ

 رارسأ ىف ةمكحلا ةرضح ملع اهنمو ؟هيف ناسحإلا قح ىف هنأ ملعي ال هنوكب
 ةهج ىلع كلذ لهو ماهلإلا باحصأ نم نيرورضملا ىلع رارضألاو باذعلا
 ال مأ مهل ةمحرلا

 ... ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةقاحلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اهمو

 هل تعضو اميفو هل تعضو امريغ ىفرومألا لامعتسا ةرضح ملع
 هل عضو ام مكح نع جرخي له ةداضتم ةريثك هوجو رمألل ناك اذإ لهو

 تارضح ملع اهنمو ؟ جرخي ال ما رجضلا ىلإ هجوو ربصلا ىلإ هجو هل ضرملاك
 ةفرعمو ةذاعتسالا ةرضح ملع اهنمو ؟ اباذك قداصلا نوكي نأ حصي لهو قدصلا

 نم عفني ام ةرضح ملع اهنمو مذي عضوم ىأ ىفو هنمو هب ذاعتسي ام عيمج
 نإو هب ذاذتلالا دوجوو باطخلا فرش ةرضح ملع اهنمو عفني ال امم فارتعالا

 ملاعلا ىف هدوجو ةمكحو كشلا تارضح ملع اهنمو سوفنلل اهوركم همكح ناك

 نم هللا مهاتآ ام ةيفوت دعب اوباصأ مأ اوأطخا نيدهتجملا ةاجن ةرضح ملع اهنمو
 ةرضح ملع اهنمو . (')4 اهعسو لإ اسفن هّللا فلكي ال ١ : ىلاعت هللا لاق كلذ

 مكو ؟هيلإ ةيوسنملا تافصلا نم هريغ ةلزنم ىه نيأو هللا نم هللا مسالا ةلزنم

 نم ىه نيأو ةلزنملا ضورفلا تارضح ملع اهنمو ؟ تادوجوملا ىلإ اهمجرت
 ىتلا ةيلقعلا نيهاربلاو ةلدألا ةرضح ملع اهنمو ؟لزنت مل ىتلا ةطبنتسملا ضورفلا

 هيلع هب تمكح اميف هناحبس اهايإ هقيدصتو هقحتسي امب اهدوجوم ىلع مكحت مل
 )١( ةيا ةرقبلا ةروس :585
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 دح نطابلا ىف هنكل دودح نطابلل امك دودح رهاظللو دودحلا ةرضح ملع اهنمو

 ملع اهنمو ىسفنلا مكحلا نم نيلثملا عامتجا ةرضح ملع اهنمو دودح ال دحاو

 ملع اهنمو هركذب ديقت نم ةحئار هل مشي ال ملعوهو لاثمالا برض ةرضح
 مهف نع بيغت ىتلا قئاقدلا تارضح ملع اهنمو دوهشلا ثيح نم عيبرتلا ةرضح
 امو هذختم نطوم لك ىف اليلد هللا ذختا نم ةرضح ملع اهنمو نيفراعلا رثكأ
 نطاوملا ةفرعمو ةيهلإلا بادآلا ةرضح ملع اهنمو كلذ هل تبجوأ ىتلا هاوعد

 .ىلاعت هللاب ناميإلا باب ىف كلذ رهظي امرثكأو اهيف لمعتست نأ ىغبني ىتلا
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 جراعملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 . ملع اهنمو قحلا اهدمحيو عبطلا اههركي ىتلا رومألا تارضح ملع
 ملع اهنمو تاقولخملا رئاسو ىناسنإلا عونلا ىف ةيهلإلا ةمكحلا فيرصت ةرضح
 ام دوجولا ىف ىري نيح اهيلع لقاعلا نوكي نأ ىغبني ىتلا رومألا ةرضح

 هجتنت امو تافصلا ةاخاؤم ةرضح ملع اهنمو هدنع فوقولاب لقعلا هل ىضقي
 هيف عقي امو ىونعملاو سوسحملا نمزلا ةرضح ملع اهنمو نوكلا ىف ةيهلإلا ةيلثملا
 هلك دوجولا نأ فرعي هنمو مالكلا تارضح ملع اهنمو عقي ال امو كارتش دالا
 مأ ىونعم قازتفا نيتبسانملا نيب لهو بسنلا ةفلأ ةرضح ملع اهنمو ملكتي: قطان“ .

 اهنمو ال مأ ءالملا ىف فرصتلا حصي لهو ءالخلا ىف فرصتلا ملع اهنمو ؟ ال

 . ملع اهنمو اهيف ةمكحلا ةفرعمو ىرخاو ايند ملاعلا ىف ةدوجوملا تايحتلا ملع
 ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ رصبملا ىف رثأ رصبلل لهو تارصبملا تارضح
 تاباينلا ةرضح ملع اهنمو لبقي ال نمم ميلعتلا لبقي نم تامالعو تادادعتسالا

 ىهلإلا ملعلا ىف بتارملا نم اهل مكو هيبنتلا ءاه نع ةيوهلا ءاه ةباين اصوصخ
 قاقرتسالا تارضح ملع اهنمو رقفلا بهذي ىذلا حاكنلا تارضح ملع اهنمو



 ل

 اهنمو لجو زع هللا لهأ تاماقم ةرضح ملع اهنمو رسع هنم صلختلاو ىنوكلا

 نم تارضح ملع اهنمو ناويحلا ةرضح ملع اهنمو ةيولعلا راثآلا تارضح ملع
 ىف هسفن ريغري مل نم تارضح ملع اهنمو محرلا لهأب بئاجألا قاحلإ ملع
 كيطعي ىتلا رومآلا ةرضح ملع اهنمو ذئنيح هسفن هب لماعي ام ةفرعمو هدوهش

 .ريغ ال ملاعلا ىف ةفيلخلاب صاخ وهو ءىش لكب ملعلا اهملع

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 مالسلاو ةالصلا هيلع حون ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اهمو

 نم قحلا هبزيمتي ام ةرضح ملع اهنمورابتخالا ةرضحو ربخلا ملع

 ديبعو تايانكلا ديبع ةرضح ملع اهنمو ءايشالا نيب لصفت ىتلا دودحلاو لطابلا
 ةيدوبعلا ىف ةلصو دشأ نمو فرشلاو ةعفرلا ىف بتارملا نم امهنيب امو ءامسألا
 نم ملاعلاب قلعتي ام ةرضح ملع اهنمو ؟ءامسألا ديبعوأ ةيانكلا ديبع مه له
 ؟ مدعوأ تابثإل له عجري اذاملو هيزنتلا ةرضح ملع اهنمو ةعاطلا بوجو

 دولوم لك نأ عم ملاعلا ىف كيرشلا داجيإ تبجوأ ىتلا بابسألا ةرصح ملع اهنمو
 لوألا رفك ءاج نيأ نم فرعي هنمو .(')حيحصلا ىف درو امك ةرطفلا ىلع دلوي

 ثيح نم انه لقعلا لزني لهو هناسجميوأ هنارصني وأ هنادوهي ناوبأ هل سيل ىذلا
 تابثإ ىلإ هترطف نم هرظن هجرخأ دق صخشلا اذه نوك ىف نيوبألا ةلزنم هركف
 قيض ببس ملعي هنمو عساولا قيضو قيضلا عاستا ةرضح ملع اهنمو ؟كرشلا

 تانكمملا عيمج لوخد ةرضح ملع اهنمو ةعسلا نم اهيف ام عم اهلهأ ىلع رانلا

 . اهسانجأو اهعاونأ ثيح نم دوجولا ىف
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةريره ىبأ نع طفلب 1714 مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو ١554 مقرب هحيحص ىف علسم هاور )١(
 هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 .ءاعدج اهيف ىرت له ةميهبلا جتنت ةميهبلا لثمك هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي



 نجلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 اهنمو هتروص نم سبل ىف سانلا ضعب ىذلا ديدجلا قلخلا ةرضح ملع

 باب نموا ملاعلاب ةمحرلا باب نموه لهو ضعبب هضعب ملاعلا ةرضح ملع
 عم هللا دنع نم ءاجام لوبق نم تعنم ىتلا عناوملا ةرضح ملع اهنمو ؟ءاقشلا

 ال ةعيرشلا ةمحر نإف هيلع لوبقلاو درو اذإ بيرغلا ةيؤر ىلإ سوفنلا قوشت
 هاري ام ةرضح ملع اهنمو عنملا عنم ةرضح ملع اهنمو ةصاخ ءاملعلا الإ اهكردي
 ءام ىئارلا هأزي بارسلاك ائيش هاري هنأل ءىش وهو ءىشب سيلو ائيش دش ناسنإلا

 ةكئالملا وأ ةمايقلا موي هيف ىلاعت قحلا تابثإ ةمكحو مامغلا تارضح ملع اهنمو
 ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ مغلا نم قتشم وه لهو ةكئالملا عم ىلاعت قحلا وأ
 اهنمو هب ادرفنم لزي مل هنأ عم مويلا كلذ ىف كلملاب ىلاعت قحلا دارفنا تاقوأ

 ةملظلا ملع هنمو نوكلا ىف هرثأ ملعو عئارشلا هب تتأ ىتلا ملظلا تارضح ملع
 هللا ةعاط لمع ىلع اههاركإب سفنلل دومحملا ملظلا ملع هنمو لقعلا هيطعي ىذلا

 . ءاجتلا ةرضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو لاوحألا رئاس ىف هتاضرمل ابلط ىلاعت
 ملع اهنمو مهل اعابتأ وأ السر اوناك ءاوس مهتوعد عمست مل اذإ ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا
 ىهلإلا بحلاب نيدضلا دحأ صاصتخا وأ دض ءىش لكل ىلاعت هللا قلخ ةرضح

 ةرضح ملع اهنمو ةدحاو نيع نم رودصلا نأ عم ىهلإلا ضغبلاب رخآلاو
 .الو عطقنا ام عرشلا نأو لزاونلا ثودحب ثدحت اهنأ فرعي هنمو ماكحألا.لوزن

 ةيهلإلا ةاهاضملا ةرضح ملع اهنمو اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ عطقني
 . كنوتأي الو > ىلاعت هلوق لثم رخآرمأل وأ ناوكألا ردق ولعل كلذ لهو ناوكألا

 .07© .(ريسْفَت َنَسْحَأو قَحْلاب كانت الإ لَم
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 )١( ةيآ ناقرفلا ةروس :77.
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 لمزملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 رشحي ةروص ىأ ىفو ىسانألا نم هنطب ىلع ىشمي نم تارضح ملع
 ىلعألاب هتفرعم عم ىندألا نم هسفن سبح نم ةرضح ملع اهنمو هيشم اذه نم
 هسبح ىتح ىندالا ىلإ هاعد نمو هيلإ هوعدي ال ىندآلاو هيلإ هوعدي ىلعالاو
 ملع اهنمو ةيفيكلاب فوصوملا نمو تايفيكلا دوهش ةرضح ملع اهنمو هيلع
 ' ملاعلا ىف ةرهاظلا ساقنألا تارضح ملع اهنمو ةحارلاو ءافخلاو روهظلا ةرضح
 ملع اهنمو سافنألا هذه ىف قلخلا لوخد مومع ببسو ؟كلذ ببس امو ةمحرلاب
 ملع اهنمو هرتس فلاخملا ناسنإلا ديريو هروهظ ىلاعت قحلا ديري ام ةرضح

 وه نمو هلل وه نم تارضح ملع اهنمو ليصفت هيف نكمي ال ىذلا جازتمالاةرضح
 نكت مل نإو ةينلاب ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا لوصح ةرضح ملع اهنمو ُهللا ىلع
 ىلجتلا مومعو هللا الإ دصق ام هنإف هجو لكب دبعلل ةعفان اهنا ملعي هنمو ةعورشم
 مسالا هب صتخي ام ةرضح ملع اهنمو كلذ ىف ةئيشملا دبعللف مولعم ىهلإلا

 ءىشب سيل ىذلا ءىشلا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسألا نم هريغ نود نمحرلا
 . ءادعسلا تافص ةرضح ملع اهنمو نادمحي نيأو نوكسلاو ةدؤتلا ةرضح ملع اهنمو
 .. لبقي ال امم تافصلا نم ليدبتلا لبقي ام ةرضح ملع اهنمو اعرش ال القع

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رثدملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ال ىلاعت هللاب ءاملعلا نم نيظوفحملا ءاملعلا تافص ةرضح ملع

 ةرامإلا بلط نمو بلطلا ملع اهنمو نينمؤملل ىركذلا جئاتن ملع اهنمو هماكحأب
 كنإف ةرامإلا لأست ال ):ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق عم همكح ام اهيلع نيعأف

 لهو لاجرلا لضافت ةرضح ملع اهنموأ') ( اهيلإ تلكو ةلئسم نع.اهتيطعأ نإ

 )١( لاق ىشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع نع لاق 4474 مقرب هحيحص ىف نابح نبا ىور -
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 ةرضح ملع اهنمو ؟ضارعألا بلط مأ ةلزنم ىلعأ ضارعألا بلط نع هزنملا
 ؟ ال مأ فيلكتلا نع جرخ نم ملاعلا ىف لهو هببس امو ملاعلا ىف ةلاسرلا ءدب

 وأ هسفنب وه لهو لفسألا نم ىلاعلا اهب زيمتي ىتلا تافصلا ةرضح ملع اهنمو
 فالتخال تايآلا فالتخا ةرضح ملع اهنمو ؟امهنم فرشألا امو ؟بسنرمأب
 عساولا لوخد ةرضح ملع اهنمو ؟ ىهلإلا ملعلا ىف كلذ نيأو لاوحألاو راصعألا

 .(')نونلا ىذ لئاسم اهنمو عساولا قيضي وأ قيضلا عستي نأ ريغ نم قيضلا ىف
 نم ةرضح ملع اهنمو ثانإلاو روكذلا نيب ناقرفلا ملع اهنمو لوقعلا اهليحت ىتلا
 تانزاوملا ةرضح ملع اهنمو ةوخألا بتارمو حصي ال نمم ةوخألا هيلع حصي

 . ىمعي ىتح ناسنإلاب موقت ىتلا بابسألا ةرضح ملع اهنمو ةعوضوملاو ةيهلإلا
 اق نم لوق لثم ءايشألا بجعأ نم وهو ناكمإلاب هملع عم ه قحلا قيرط نع هبلق
 انتئا وأ ءامّسلا نم ةراجتح اني رطنأف كدنع نم حلا ره اذه ناك نإ مهلا

 . اولوقي نأ ىلاعت هللا مهقفوي ملو نكمم كلذ نأب مهملع عم .('14 ميلأ باذعب
 .ناسنإلا ىف ىهلإلا ىحولا بتارم ةرضح ملع اهنمو اندعسأو انيلع بت مهللا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةمايقلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 مظنلا نيب ناقرفلا ةرضح ملع اهنمو اهدر نكمي ال ىتلا تالالدلا ملع

 . ةرضح ملع اهنمو قلطملاو ديقملا ملع اضيأ ىمسيو روذنملاو رثنلاو موظنملاو
 نيأ نمو ةيرانلا حاورألا لزنت ةرضح ملع اهنمو لاح ىلإ لاح نم بالقنالا

 ةلأسم نع اهتيتوأ نإ كنإف ةرامإلا لأست ال نمحرلا دبع اي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق <
 تأف اهنم اريخ اهريغ تيأرو نيمي ىلع تيلآ اذإو اهيلع تنعأ ةلأسم ريغ نع اهتيتوأ نإو اهب تلكو
 . حيحص ثيدح وهو كنيمي نع رفكو ريخوه ىذلا

 )١( ىرصملا نونلا اذ ىنعي .
 . 77: ةيآ لافنألا ةروس (؟)
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 تارضح ملع اهنمو اهيلإ بسني نأ ىغبني امو ؟اهلحم نيأو لزنت نم ىلعو لزنت
 ملع اهنمو اهيف ترصحنا ىتلا قئاقحلا ىف اهرصحو اهبتارمو ةماطلا موسرلا
 نم هسفن لتقي نأ داكو هنم لبقي ملو هرمأ هيلع در نمو جرحلاو قيضلا ةرضح

 فصو دق ىلاعت هللا نإف ؟ ال مأ ناسنإلا لامكل كلذ لهو هببس ام جرحلاو قيضلا ..

 نم ىلع دجي نأ هتوق ىف هل نكمتي مل امل ناسنإلاو ماقتنالاو بضغلاب هسفن
 لماك صقان وهف هسفن لتقيف هسفن ىلع هلسري نأ دارأ هنم ماقتنالاب هبطغ لسري
 نم عبطلا هدجي ام هب مواقيل ىذألا لمحت ىلع ربصلا ىلاعت هللا هاطعأ كلذلو

 امو ةجزمألا ةرضح ملع اهنمو هتمواقم ديريو هرمأو هتملك دري نم ىلع ظيغلا

 راهظإب رومألا ىلاعم باستكا ىلع ملاعلا هيبنت تارضح ملع اهنمو اهبساني
 . اهفرعي نمل اهباببسأ

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

  ناسنإلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ىلع همصخ نأو لطبم هنأ لداجملا نم ملعلا عم لدجلاك لدجلا ملع
 رقتفي لهو نوكلا ىف نوكلا ريثأت ةرضح ملع اهنمو هلادج ىلع ىقبي اذاملف قحلا
 نع نوكي ام هنمو ملع نع نوكي ام هنمو ملعلا ىلإ وأ صاخلا ىهلإلا رمألا ىلإ

 ملع اهنمو فورحلا ةرضح ملع اهنمو بتارم ىلع كلذ ىف قالخلاو ىهلإلارمألا

 وه ىذلا ىقلملا نم ىناحورلا ىقلتلا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا رئاشبلا ةرصح
 هيخأ قح ىف ىشم نمل ىلاعت هللا ىف نوكي ام ةرضح ملع اهنمو كلملا ال قحلا

 نامألا تارضح ملع اهنمو هسفنب كلذ ىلوتي ىذلا وه ىلاعت قحلا نأ ملعي هنمو
 بابسألا تارضح ملع اهنمو ىلاعت هللاب نوملاعلا الإ هملعي ال ىذلا ىهلإلا
 .نايبلا دوجو عم ءىشلاب ملعلا نع بولقلل ةبجاحلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 تالسرملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 قيرط نم مولعلا نم لصحي ام ملعو ملعلا بهوب ةيهلإلا ةيانعلا ملع
 اهنمو بهولا ال بسكلا مولع نم ىوقتلاب ةبستكملا مولعلا نا ملعي هنمو ثرإلا
 صاخ عونوه وأ ناويحلاب قحلم ناسنإلا لهو تاناويحلا بتارم تارضح ملع

 : ىلاعت لاق حيصف ناسلب قطان ناويح لك نأ مولعمو. ناويحلا نع صتخي اذاميو
 مئاهبلاب صاخلا ديحوتلا ملعي هنمو .(6 هدمحب حّبسي ذل عيش نم نإو /

 . هتموزاوجلا ةرضح ملع اهنمو ىقوتلاو ررضلا عفدل حئاصنلا تارضح ملع اهنمو
 امهنإف .(')نيلقثلا ادع ام قداص هنأب ملعلا عم قطان لك ىلع بذكلا زاوج ملعي

 عرشت امنإو ةرواشملا ةرضح ملع اهنمو هب نوربخي امم ريثك ىف نابذكي دق

 مكحلا ىلاعت قحلا مهفرعي مل اميف ءايلواللو ءىش هيف مهيلإ حوي مل امهف ءايبنالل
 . ةيدهلا نأ ملعي هنمو ةينوكلاو ةيهلإلا ايادهلا تارضح ملع اهنمو هيف باوصلا
 رمأ نإف هتاداعمب هللا انرمأ نم قح ىف رطخ كلذ ىفرمألاو ةبحملا ثروت
 هرمأ نمم ناسحإلا لبقي نأ ناسنإلل حصي فيكف سوفنلا ىف ميظع رثأ هل ءاطعلا
 نع جورخلا وه اذه هل ةبحم انيف ءاطعلا كلذ رثؤي نأ ريغ نم هتاداعمب ىلاعت هللا
 . نينسحملا بتارم نيب ةنزاوملا ةرضح ملع اهنمو عبطلا مكح

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 )١( ةيآ ءارسإلا : ةروس :44 .

 )١( نجلاو سنإلا امه نالقثلا .



 أبنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 اهنمو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا نطوم ىف هب روهظلاو صاوخلا ةرضح ملع |
 ىدي نيبو لهجلاب هملعم ىدي نيب ملعتملا فارتعاك فارتعالا تارضح ملع

 دمحي امو كلذ نم مذي امو ديكلاو ركملاو ليحلا ةرضح ملع اهنمو ملعلاب هريغ
 كلذ حصي الوأ قلطم ءانث مث لهو ديقملاو قلطملا ءانثلا تارضح ملع اهنمو

 هب تنيز امو اهتلزنمو ضرألا لزانم ةرضح ملع اهنمو ظفللا هقلطأ نإو ؟لاحلاب

 رفاكلا ءاعد ةباجإ ببس ماعي اذه نمو ةيهلإلا ةمحرلا ةعس ةرضح ملع اهنمو
 ىداني نم ببس ملع هنمو هبر دحوي نأ كرشملل حصي ىتم ملعيو .() كرشملاو

 ضععب الإ رشحي ال وأ تيم لك معي لهو رشحلا تارضح ملع اهنمو باجي الو
 ؟تاومأالا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 تاصزانلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 . نوك تعسو ىتلا هتقيقح هتقيقح امو روصلا وه ىذلا روقانلا ةرضح ملع

 هلمع نم لضفأوه ىذلا ءازجلا تارضح ملع اهنمو ؟ هيف ضرألاو تاومسلا

 ةدابع تارضح ملع اهنمو فيرش ملع وهو هئازج نم لضفأ وه ىذلا لمعلاو

 .. ام نوك ىلإ هتفاضإب الإ هتدابع حصت ال هنأو برلا مسالا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 اوقتا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ١701١ مقرب هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور 0(

 . باجح اهنود سيل هنإف ارفاك ناك نإو مولظملا ةوعد
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 سبع ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 راكنإلا ةرضح ملع اهنمو ملعي ناك ام ملع نم ةيورلا ىطعت ام ملع

 تارضح ملع اهنمو .(')اهتاصرعو همايقلا ةرضح ملع اهنمو نينمؤملا عيمج نم

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ريوكنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ىف اهقح رومألا ىطعي ال نمم الإ عقي ال هنأو هتارضحو بضغلا ملع
 . ةلاصالاب ءافعض مهلك قلخلاو ءافعضلاب ةمحرلا ةرضح ملع اهنمو اهدودح

 ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا ءامسألل نوكلا ثرو ةرضح ملع اهنمو مهلمشت ةمحرلاف
 ىلإ رمألا ىهتني ىتح رخآ لعفنم هنع لعفني ام ثيح نم لعافلاب لعفنملا قاحلإ
 لعاف ىلإ ىرخألا قرطلا نمرمألا ىهتني امك لعفنم هنع لعفني ال رخآ لعفنم
 ىطعي اموراثآلا ملع اهنمو ىلاعتو كرابت قحلا وهو لعاف نع العفنم نوكي ال
 امب هملع الولف ليربجرثأ نم ةضبقلا ىرماسلا ذخأ انه نمو مولعلا نم اهب ملاعلا

 ءىشلا بلط ىفرثألا (')نوصقي نيذلا بابلا اذه نمو لعف امراثآلا هيطعت
 . ملعلا اذه بحاص ىأر اذإ ءايقشألا مادقأ نم ءادعسلا مادقأ فرعي ملعلا اذه نمو
 مهيلع مكح مهمادقأ رثأ ىأر اذإف مهصاخشأري مل نإو ضرألا ىف . ()مهتأطو

 ْ . هلرهظي امب
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 1//1517ج برعلا نامل هيف ءانب ل عساو عضوم لك ىه ليقو ةصرع عمج تاصرعلا )0(
 | . نوعبتتي (1)
 ١/117١ج برعلا ناسل ةديدشلا ةذخألا ةأطولاو ةطغضلاك اًضيأ ىهو مدقلا عضوم ةأطولا (؟)
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 راطفنالا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ىلع لاوحألا مكح ةرضح ملع اهنمو ةيروتلاو ضيرعتلا ةرضح ملع 1

 هذه نمو ءىش لك ىلع ةمكاح ىه لب مهريغ نع الضف نيلماكلا لاجرلا
 اهنمو ةاصعلا نم ءاش نم ىلع هبضغو عيطملا ىلع ىلاعت هللا اصر ةرضحلا

 وهو ىدعت اذإ ةفصلا ىف هبشي نم صخشلا رضي نيأ نمو ررضلا تارضح ملع
 تاناويحلا ىف كلذ كل رهظيو هيلع ىلاعت هللا هبكر ىذلا دسجلاب هلثام ىذلل دض

 ةرضح ملع اهنمو مولعلا ىنسأ نم وهو رطاوخلا رفس تارضح ملع اهنمو اريثك
 ىلاعت هللا ىلإ هل نوكي نأ هل ىغبني ال ريقفلا نأ ملعي هنمو ىنغلا ةرضحو رقفلا
 دري وهف عرشلا ىف درو امل عبتلا مكحب الإرخآ ىلعرمأ حيج حرت الو ةنيعم ةجاح

 . ارارطضا ال ارايتخا ىلاعت هلل هلكرمألا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 نيففطملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ىف نهتلزنمو ءاسنلا رادقم فرعي هنمورادقألا ةفرعم ة ةرضح ملع

 مولع نم وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ('!لوسر ىلإ نبّبح اذهلو دوجولا
 نيع ىف دجوي امك قئالخلا نيع ىف قحلا نادجو ةرضح ملع اهنمو صاصتخالا

 ىنادلا ىلإ ىلعألا راقتفا ملعي هنمو راقتفالا ةرضح ملع اهنمو لقع نمل قافتالا

 اذهب نزي ردقي دحأ لك امو هنازيم ةقدل مولعلا بعصأ نم وهو هيلإ هتجاحو
 ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل (")ةليسولا ءاطعإ فقوت هنمو نازيملا
 هاور ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا مكايند نم ىلإ ببح : ثيدح ىلإ ريشي )1(

 .كردتسملا ىف مكاحلاو ىئاسنلاو ريبكلا ىف ىناربطلا

 باب ىف « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هحيحص ىف ملسم هاور ثيدح ىلإ ريشي )١(
 ل .ناذألا
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 ةيهلإ ةريغ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مهيبنل اهيطعي نأ مهبر مهلاؤسو هتمأ ءاعد

 هنمو ىفاضإلا بيغلا ةرضح ملع اهنمو هتبتر تلعولو ديبعلا نم دبع ىنغتسي نأ
 ةمكح ملعي هنمو بلطلا تارضح ملع اهنمو ادبأ قلطم بيغ انل مث ام نأ ملعي

 ال هنأ ملعي هنمو عباتتلا ةرضح ملع اهنمو هلبقي ملو هدر هيطعأ املف ائيش بلط نم
 اذه ىمسيو هب قشعتلا هل نم الإ هيف مكحي الو هيف مكحلا هل نم الإ صخشلا عبتي
 نإو هانركذ ام مكح هل نوكي ال دق ربجلا عابتا نإف ربجلا عابتا ال رايتخالا عابتاب
 .نيتكرحلا نيب رهاظ قرفلا نكلو هب مئاقلا قشعلل اروبجم قشاعلا ناك

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 قافشنالا ةروس مولع نم ةكرابل وخل هجتنت امو

 . لهورومألا نم جتني اذام عقوولو عقي مل ىذلا ريدقتلا ةرضح ملع
 نع ةيفخلا رارسألا ةرضح ملع اهنمو ال مأ ملاعلاب ةمحرلا باب نم هعوقو مدع
 ببس ملعي هنمو ةقباسملا ةرضح ملع اهنمو محالملا ةرضح ملع اهنمو ملاعلا

 هلوقوحن وهو .('!(ىدبع ينرداب ) ثيدح وحن يف لجو زع هير دبعلا ةقباسم
 فيرش ملع وهو .("74 انوقبسي نأ تاعّيسلا نولمعي نيذْلا بسح مأ :٠ ىلاعت
 دنع تناك اذإ لهجلا ىف مهمكح امو ملاعلا بتارم اواهج نيذلاةرضح ملع اهنمو

 . املع هللا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . هجيرخت قبس )غ1(

 . 4: ةيآ توبكنعلا ةروس (1)



 ا

 جوربلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 صاوخلا ىلع خيشلا انخيش هب ققحت نممو تاقولخملا رامعأ ملع
 .(١)!!هنع لكس اذإ قولخم لك رمع نم ىقب ام ملعي ناكف هللا همحر ىسلربلا

 هتروص داسف نامز ىلإ ءىشلا كلذ ءاقب وه رمعلاب دارملا نأ ملعي ملعلا اذه نمو .

 اناويحوأ اتابنوأ ناك ادامج هقحتسي ناك ىذلا مسالا هنع لوزي اهلاوزب ىتلا

 دنج هب ذوخأم لك نأ ملعي هنمو ةينوكلا بابسألاب ىهلإلا ذخألا ةرضح ملع اهنمو
 تايآ هلك ملاعلا نأ ملعي هنمو تايآلا تارضح ملع اهنمو ىلاعت هللا دونج نم

 اهنمو هيخأب هاون نم ىلع عجري ىذلا ءوسلا تارضح ملع اهنمو ضعبل هضعب
 علطت سمش كانه مث امو ؟عجري اذاملو رخآلا نامزلاو ةرخآلا رادلا ةرضح ملع

 هللا ىلإ اهلك قرطلا ىهتنم نأ ملعي هنمو تاياهنلا ةرضح ملع اهنمو لبقي ليل الو
 نكل زيحتي ال ىلاعت هنإف دبعلا ثيح نم هيلإ ةلصوم تفلتخا نإو اهنأو ىلاعت

 ريصت هللا ىلإ الأ ): ةعيرشلا ناسلب همذ ام اهنمو ىلاعت هللا هدمح ام اهنم

 .امهنيب زيمو سيلبإ ةرضحو ءايبنألا ةرضح ملع ملعلا اذهب ققحت نموأ'!«رومألا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف .

 قراطلا ةروس مولع نم ةكرابلا ةولخلا هجتنت اممو

 عفدت مل نإ لوقعلا نإف ءاوهألاب ءاوهألا ةمواقمو ءادعألا ةمواقم ملع

 اهاوه نم ذخألا الإ سوفنلا تداتعا امو دوصقملا ىلع لصحت مل ىوهلاب ىوهلا
 ةبولطم ةروص ىفنلل أشنأ روصلا ءاشنإ ىف اقذاح ةسايسلاب املاع لقعلا ناك اذإف

 هنمو ملعلا ةيدحأ ةرضح ملع اهنمو اهب رفظف قشع لوبق هتلبقف اهاوه نيع ىف
 ةرضح ملع اهنمو هتاقلعتل كلذ امنإو هنيعل سيل ةرثكلا نم هيلإ بسن ام نأ ملعي
 .(0) < ىَمَسُم لجأل يرجي لك 7 ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا دنع ىمسملا لجألا

 )١( ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوطيحي الو باب نم اذه .
 ةيآ ىروشلا ةروس (؟) : 0 .
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 نوكل اهتياغ ىهتنت الو اهدوجو ىهانتي ال ءايشألاو ةياغ نم ءىش لكل دبالف
 ىه ةياغلا كلت ةياغ هل ءىش لكو ءايشأ نيح لك ىف ددجي لزي مل ىلاعت قحلا
 ال نيع اهتياغ نايعألاو نايعألا لاوحأ الإ لجألا سيل هنأ ملعف ىمسملا هلجأ
 . ال ىلاعت هللا نأ ملعي هنمو مهلاوحأ ىف نيفلكملا فالتخا ةرضح ملع اهنمو ةياغ

 اهنمو كلذ ىلع ديزي ال هيلع فنصلا كلذ وه ثيح نم الإ فنص لك بطاخي
 . هيف ةداعإ الو ءدب هلك نيققحملا دنع وهو ةداعإلاو ءدبلا تارضح ملع

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ىسلعألا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 باطخلا ىف لزنتي نأ ىلاعت قحلل نأ ملعي هنمو ليزنتلا تارضح ملع
 . هعمجت ةدحاو نيع مثف لباقتو رمألا ضقانت نإو قح هنأو بطاخملا مهف ىلإ
 هنمو مكحلا ةرضح ملع اهنمو نوللا امهعمجي نالباقتم نادض ضايبلاو داوسلاك
 . ريغ لقعلا ىطعي ال هيبشتلا ةرضح ىف هللا قلخ مكح هللا تاملك مكح نأ ملعي
 ةرضح ملع اهنمو اروص اهتماقإو ةينوكلا لامعألا نيوكت ةرضح ملع اهنمو كلذ
 نم ناسنإلا ىلإ دوعي ام ةرضح ملع اهنمو ةرخآلا بابسأ ىلع ايندلا بابسأ لضف
 . ىهلإلا سايقلا تارضح ملع اهنمو هلمع

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةيشافلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 ةيآلا بحاص نأ ملعي هنمو امهنيب قرفلاو تايآلاو ةلدألا تارضح ملع

 لبقت ال ةيآلا نإف ليلدلا بحاص نم ميكحلا مسالابو هيلإ ةمكحلا ةبسنب ىلوألا وه
 تارضح ملع اهنمو كلذك ليلدلا سيلو دوهشلاو فشكلا لهأل الإ نوكت الو ةهبشلا
 كلذ ضعب ىلع اهضعب زيمتي اميف الإ لاثمألا ىف نوكي الو مئادلا عارتخالا



 ' كس

 ملع اهنمو عرتخمب سيلف كارتشالا هيف عقو امو اهيف عارتخالا مكح وهردقلا
 كلذ نأ هققحت نم اسأر هملع امب ملاعلا عفري مل اهلجأل ىتلا بابسألا ةرضح

 اهضعب نع اهزيمي لهو اهتاجردو تانجلا تارضح ملع اهنمو هرضي هل عضولا
 مسا لكف كلذ ناك نإف ؟ تاحاسمب زييمتوأ ةدحاو ةنج نم تالاح زييمت اضعب

 ندع ةنجو ىوأم ةنج اهنأ ةنج لك ىف كشت الف ةنج لك هقحتست تانجلل ءاج
 . اهل اهلك ماكحألا هذهو نيعلا ةدحاو ىهف سودرف ةنجو ميعن ةنجو دلخ ةنجو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رسجفلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ملع هب ققحت نمو جورخلا مدعو دمرستلاو ديبأتلاو دولخلا ةرضح ملع

 امهنيب قرفلا ةفرعمو ديعولاو دعولا تارضح ملع اهنمو رومألا هذه نيب قرفلا
 ىف ةمكحلا هجو نيأو ىهلإ رابخإ امهالكو دعولا نود ةئيشملا ديعولا ليق اذاملو
 هبش وأ ةركلا هبش ءامسلا لهو ضرألاو تاومسلا ةيفيك ةرضح ملع اهنمو كلذ
 ؟ال مأ اهنارودل ضرألا رودتف ةرك ىف ةميخوأ ةميخ ىف ةرك ىه لهو ؟ ةميخلا
 الإ ىقب امو هانركذ ام عيمج ىطعي دوهشلا نإف ؟ ةكرحتم وأ ةنكاس ءامسلا لهو
 هب ىضقي امكرمألا لهو دوهش ىلإ رظن ريغ نم هسفن ىف هيلع رمألا وهام ملع

 . سيفن ملع وهو ؟دهاش لك دوهش

 .. ملعأ ىلاعتو هئاحبس , هللا ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 دلبلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ريغ نم ةهلآ ناثوألا ذختا نم ةمكح ملعي هنمو ةيهولألا ةرضح ملع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعك اهيلإ بسن امب ةيضار تسيل ىه لب اهنم ىوعد
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 ىعدملا اذه هنع بلس ثيح ةقيقح مولظم وهو هيف ىعُدا ام ةلازإ نع زجاع هنإف
 هسفنل ال قلخلل ىلاعت قحلا نم ماقتنالا عقي كلذلو هملظو ةيدوبعلا نم هقحتسي ام
 ةلمج نم كيرشلا ذاختا نذإف رصبلا حمل ىف ملاعلا بهذل هسفنل مقتناول هنأل

 اهضعب ةكراشملا رومألل قاحلإلا ةرضح ملع اهنمو قيقد ملع وهو دابعلا ملاظم

 ال للاب ملعلا ةبتر ىف نكل ءايبنألاب عرش ىبن سيل نم قاحلإ حصي هنمو ضعبب

 ناك ءاوس ةيوبنلا ةيهلإلا بادالاو اياصولا ةرضح ملع اهنمو عيرشتلا ةبتر ىف
 نم نأ ملعي هنمو تايلوألا ةرضح ملع اهنمو ماهلإلاوأ ىحولا اهملع قيرط
 . ةردقلا تحت تحت لخدي ام ةرضح ملع اهنمو رطاوخلا ىف ىتح لوألاب ذخألا معلا
 . لخدي ال امم ةثداحلا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 سمشلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 رومألا هذه نيب قرفلاو مالكلاو ماهفإلاو فرحلاو توصلا ةرضح ملع
 ةرضح ملع اهنمو ةدوصقملاو ةماعلاو ةيفخلاو ةيلجلا معنلا تارضح ملع اهنمو
 نع ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ةرضح ملع اهنمو ىهلإ مسا ىلإ دنتسا رظان لك ةاجن
 مدقتلا ةرضح ملع اهنمو نيعوجرلا نيب قرفلا ةفرعمو فشك ريغ نعو فشك

 ملع اهنمو رضي امع هزييمتو رضي ال ىذلا لهجلا ةرضح ملع اهنمو رخأتلاو

 . اهلك لاوحألاو نيعتت اذام ىلعو ليمجلا ءانثلا اهيف نيعتي ىتلا تاقوآلا ةرضح
 .نامزألاو هبلطت

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 ليللاو ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنن اهمو

 دحاولا دنع دحاولا مكح ريثكلا مكح نأ ملعي هنمو تايمكلا ةرضح ملع

 ىلعألا ةفرعمو لسانتلا ريغلو لسانتلل نوكي حكانتلا نأو حاكنلا ةرضح ملع اهنمو .
 ىف الإ كلذ نوكي الو لطابلاو قحلا هيف كرتشي ام ةرضح ملع اهنمو امهنم
 قرخ ةرضح ملع اهنمو ملعب سيلو ملع وه ام ةرضح ملع اهنمو لايخلا ةرضح
 بابسألا نم اذخآ الإ ماقملا اذه بحاص نودهشي ال سانلا نإف دئاوعلا ىف دئاوعلا
 الإ فيرشلا ماقملا اذه سيلو ذخأ فيك فرعي هدحو وهف هنيبو مهنيب نوقرفي الف

 دئاوعلا نيع ىف دئاوعلا قرخ ىف مهنإف فئاوطلا ىلعأ مهو .(') ( ةيتمالملل) .
 . نورعشي ال نكلو دهاشملاو بوجحملا نيب ام ماقملا ىف مهنيبو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 . ىحضلاو ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت امم

 باحصأ ىلع هبشلاب لخدلا ةرضح ملع اهنمو باطخلاو تاراشإلا ملع
 ةفرعمو ريرقتلاو داجيإلاب قلخلا ىلع هجوت ىذلا مسالا ةرضح ملع اهنمو ةلدألا
 تادوجوملا بيترت ةرضح ملع اهنمو نامزلا ددم نم ريرقتلاو داجيإلا نيب ام
 ؟ارارطضا وأ ارايتخا نوكي ديقتلا كلذ لهو اهب ديقتلا هل حصي نم ملعي هنمو
 هكلذ ئف له امرمأ داجيإ ىلع قخلا هجؤت اذإ لهو هجوتلا تارضح ملع اهنمو
 ركفلا اهيلإ دنتسي ىتلا بابسألا ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ رخآ رمأ نع ضارعإ
 ملولو راكفألا لهأ كلذب كسمتسي ىتح هدضعي ىهلإ ناطلس هل لهو همكح ىف

 هنم ام ىلإ هعوجرو ىهلإلارمألا لوزن تارضح ملع اهنمو ؟ ال مأ هب اورعشي
 ةفئاطلا ىلعأ مهو هتبلأ رثأ مهنطاوب ىف امم مهرهاوظ ىلع رهظي مل نيذلا مه ةيدمالملا )١(

 امنإو ارش رمضي الو اريخ رهظي ال ىذلا وه ىتمالملا ليقو ةيلوجرلا راوطأ ىف نوبلقتي مهتذمالتو
 نب نيدلا ىيحم خيشلل هيفوصلا اهلوادت ىتلا تاملكلا باتك رظني هسفن ناطوأ ىف ميقم صلخم وه
 ٠ ملكلا عماوج رشن 45 ص ىبرع



7716 

 ببسملا طابتراك طابترالا ةرضح ملع اهنمو ؟نامزلا ىف كلذ ةدم مكو لزن
 ريغ نم وأ نيعملا ببسلا اذه ريغ نم ىلاعت هللا نم كلذ لعف عقو لهو ببسلاب
 عم ةزعلاو ةمحرلاو ملعلا طابترا اضيأ ملعي اهنمو ةعساو هترضحو ؟ ؟الصأ ببس

 .رفانتلا نم ةمحرلاو ةزعلا نيب ام

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ( حرشلا ) حرشن ملأ ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 ملع اهنمو ليلق ملعلا اذهل فشاكملاو لزنألا ىف ىلعألا ةرضح ملع
 هللا قلخ ىف مث امو نسحأ ناكوه امبو قلخلاو رمألا ملاع ىف نسحألا ةرضح
 ملعي هنمو تائيشملا ىف لزانملا ةرضح ملع اهنمو نسحلا ىف ةلضافم الو حيبق

 ٠ اهب ةيانعلاو تاكشنلا نم اهريغ ىلع اهليضفت ملع اهنمو ةيناسنإلا 5 ةأشنلا ةلزنم
 نم رهظ امل ءاقش ال نأ ىضتقيرمألا ناكو ةداعسلو ءاقشل تقلخ اهنوك عم
 ملع اهنمو ىناعملا نم ملاعلا عيمج ىف دلاوتلا ةرضح ملع اهنمو اهل ةيانعلا
 ملع اهنمو لدبتي ال امو اهنم لدبت امو رخأ امو اهنم مدق امو نكاسملا ة ةرصح
 هتروص ثيح نم نيرادلا ىف ناسنإلا ةأشن فالتخا لهو فالتخالا ةرضح
 نأ وأ ةيلصألا هحور ثيح نم كلذ لهو ناتهجلا ثيح نموأ ةنطابلاو ةرهاظلا

 ىفرمألاوه فيكو اهدادعتسا بسحب اهل ىلاعت هللا هقلخي رخأ حور ةأشنلا كلتل
 . ملع اهنمو بيرغ ملع وهو ؟نوكي ميفو ؟اهتقيقح امو ؟ةداعإلا تدرو اذإ هسفن
 ءاقل ءاقللا اذه لهو توملاب الإ ىلاعت هللا ىقلي ال دبعلا نأ ملعي هنمو ءاقللا 5 ةرضح
 1 ؟توملاب الإ الصأ ءاقل مث ام وأ صاخ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 نينلاو ةروس مولع نم ةكرابلا ةولخلا هجننت اممو

 سانلا دنع قئاقحلل فشك راد اهنوك عم ةرخآلا ىف ىهلإلا ديدحتلا ملع

 دعس هتقيقح ةدهاشم ىلإ ىلاعت هللا هدر نم نأ ملعي هنمو درلا تارضح ملع اهنمو .

 عم امئاق نوكي نأ عبطلاب ناسنإلا بح ةدشو ليملا ةرضح ملع اهنمو نيرادلا ىف
 سانلا مايق فالتخا ملع اهنمو ؟كلذ ىلإ هوعدي ىذلا امو هراقتفاو هلذ ةدهاشم

 مهنم موقي ىذلاو اديس موقي نم مهنمو ادبع موقي نم سانلا نم نأو مهروبق نم
 ملع هنمو حيحص فشكب اديس موقي مسقو باجحلاب اديس موقي مسق نامسق اديس
 :ىندلا ىندأك ظافلألا ةحاشم ملع اهنمو كانه الإ فرعي ال ىذلا ملعلا ةرضح
 دوجو عم قاقحتسالا لهأ فالتخا ةرضح ملع اهنمو كلذ وحنو وندلا ىندأو
 اذامبو ةمايقلا موي مكحلا عقي اذامبو ةيولوألا تارضح ملع اهنمو قاقحتسالا

 تارضح ملع اهنمو فيرش ملعوهو هبئانب وأ هسفنب له دابعلا نيب قحلا لصفي
 ىهلإلا حتفلا ةرضح ملع اهنمو باطخلا نم عفني ام ةرضح ملع اهنموراتسألا
 رمألا رودص نيأ نم ملعي هنمو تايديألا رودص ملع اهنمو قيقد ملع وهو
 هيبنتلا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلاو ةيعضولاو سيماونلاو ماكحألا عيمجو ىهنلاو
 ملع اهنمو ةرات نيمضتلابو ىرخأ ءاميإلابو ةرات حيرصلاب رومألا قئاقح ئلع
 ناسنإلا ىسانأ ةثالث الإ دوجولا ىف ام نأ ملعي هنمو دوجولا ىف ام رصح ةرضح
 .دعست ةثالثلا هذه نم متألا وه ام مزلاف ىندألا ناسنإلاو ملاعلا ناسنإو لوألا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف



 ل”

 قسلعلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ةرضح ملع اهنمو زيزع وهو طقف ناميإلاب الإ ملعي ال ام ةرضح ملع
 ملع اهنمو دصقي ال اممو رومألا ىف دصقلا هرثؤي ام ةرضح ملع اهنمؤ ةنزاوملا
 ملع اهنمو نيفرصتملاو لامعلاو باتكلاو ةيهلإلا نيواودلا ملع اهنمو ماحتلالا
 ةبساحم ةرضح ملع اهنمو ملاعلا ىف ةثوثبملا اياضقلاو تاداهشلاو طورشلا ةرضح

 ةرضح ملع اهنمو نوكسلاو ةكرحلا ةرضح ملع اهنمو لامعلل ناويدلا بحاص
 ليملا ةرضح ملع اهنمو هب ديقت هملع نم هملع اذإف هيف دييقت دييقت ال ىذلا قالطإلا

 ش ىذلا ءايشألا ىف صاوخلا ةرضح ملع اهنمو نيوكتلا عقي امهيأبو لادتعالاو
 . ةلوهجملا ةعيبطلاوه

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رئلقلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 : ىلاعت هلوق عم ءامسالا نم كلذ ىلوتي نمو لاهمإلا تارضح ملع
 ةيهلإلا ةيراحملا ةرضح ملع اهنمو .(74 مكؤاعد الول يب مكب ًابعي ام لك )
 هاضتقا نم هاضتقا لهو قلطملا دوجلا ضقاني وهو ىهلإلا عنملا ةرضح ملع اهنمو

 ةرضح ملع اهنمو لسرلا عيمجل ةمصعلا ةرضح ملع اهنمو ؟رخآرمأل وأ هتاذل
 ليلدلا هاضتقا امك عونتلا لبقي ال نمم الإ ردص ام وهو هلبق نيأ نمو ملاعلا عونت :

 ءايلوألا نم دحأ اهيف مهكراشي ال ىتلا ءايبنألا مولع ةرضح ملع اهنمو ىلقعلا
 ىفخلا درلاو ىفخلا لوبقلا ملع اهنمو ريخأتلاو نامزلل ميدقتلا ةمكح ملع اهنمو
 ةيفيك ملعي هنمو ةريثك اسوفن ةدحاولا حورلا ريبدت ملعي هنمو ريبدتلا ملع اهنمو
 ةرخآلا رادلا ةأشن

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 .ا/ا/ل: ةيآ ناقرفلا ةروس )١(
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 (نكي مل ) ةنيبلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 بحاص برقملا ىلع ةيوقعلا تددش اذامل ملعي هنمو تابوقعلا ملع

 ملألاو باذعلاو ةبوقعلا نيب قرفلا امو ؟ةبوقعلا نع هتبتر هيمحت ملو ايلعلا ةبترلا
 اهنمو امهيلع سوفنلا تلبج نيتللا ةفلاخملاو عازنلا ةرضح ملع اهنمو ؟مالآلاو .

 لضف ملع اهنمو ؟ةبستكم وأ ةيتاذ اهتراهط لهو سوفنلا ةراهط ةرضح ملع

 نمؤملا بتارم ةرضح ملع اهنمو مذي امو كرشلا نم دمحي امو ةداهشلا ةرضح
 هب عقو ىذلاو اهدودحو اهمزاولو ةيناسنإلا ىف كارتشالا عم نمؤملا ريغ نم

 ناسنإ لك ىلإ هتبسنف رمألا سفن ىف ققحم هنأل ناسنإ لك ىف دوجوم زييمتلا .
 ةاعارم ةرضح ملع اهنمو هريغ نم نمؤملا هب صصخ اذاملف ةدحاو ةبسن
 ؟عبطلا دوج نم وهوا مهب ةمحرلا نم كلذ لهو قحلا نود رباكالا نم ناوكالا

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةلرلرلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 ىلاعت هللا ىلإ باستنالا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا تابجاولا بتارم ملع.
 ةيدوبعلا ىلع دئازلا ىلاعت هللا ىلإ بسنلا عقي اذامبو هللا ىلإ بسني نأ ىغبني امو
 جورع وأ مهتافص ىف ملاعلل ىلاعت قحلا لوزنك ىهلإلا لوزنلا ةرضح ملع اهنمو
 ” هللاب ءاملعلا 'رثكأ نإف نضومغلا ةياغ ىف ملع وهو هتافصب ىلاعت هللا ىلإ ملاعلا

 كلذكو كلذ ىبأت قئاقحلاو هدابع توعن ىلإ لزن ىلاعت قحلا نإ نولوقي ىلاعت
 ةيهجولا ةيهلإلا تاحبسلا نم ةسبتقملا ةيوبنلا راونألا ةرضح ملع اهنمو فشكلا
 اهدعبو سوفنلا برق ةرضح ملع اهنمو ؟ماربإلا اذاملو ماربإلاو ضقنلا ملع اهنمو
 هللاب ءاملعلا نم رباكالا ىلع ريجحتلا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا ةرضحلا نم

 . هب ىضقي ال مهدوهشو ىلاعت

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 تايداعلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 فراعملا رثكأ هدابع نع ىلاعت هللا بجح اذاملو ةيهلإلا بادآلا ملع
 اهنمو ؟ اهؤامسأ تفلتخا امك اهقئاقح فلتختوأ مولعلا ىه فراعملا لهو

 ملع اهنمو ناقرتفيوأ ةدحاو امهترضح لهو حاورألاو سوفنلا ةرضح ملع
 لاق ةكئالملا ىف ىتح ةلم لك ىف مالسإلا رهظ هلجأل يذلا ببسلا ةرضح
 مسالل لهو روبصلا ةرضح ملع اهنمو .('7© مئربص امب مكيلع الس ) : ىلاعت
 ضعبل ملاعلا ضعب نم ىذألا بابسأ ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ مكح ديق ميكحلا

 لضف ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ مكح هل ىقبي ال ىتح ملاعلا نم عفتري لهو .
 ىف هيلع لضفي وأ هوجولا عيمج ىف ماع كلذ لهو ناسنإلا ىلع ناويحلا ضعب

 ؟كلذ ىف ةلعلا امو ؟ رخآ ءىش ىف هريغ ىلع وه لضفيو ءىش
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةعراقلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 نع هانغب هسفن ىلع ىنثملاوهو هقلخب هسفن ىلع ىلاعت قحلا ءانث ملع
 ةقيقحلا وه امو ؟نيءانثلا نيذه نم قحلاوه امو ؟قحأو متأ نيءانثلا ىأف هقلخ

 ملع اهنمو ؟ناتقيقح امهلو ناقح امه وأ ؟نيقحب ناتقيقح امهالكوأ امهنم
 اهنمو ملاعلا ميساقت ةرضح ملع اهنمو امهنيب قرفلاو ةربخلاو ةمكحلاو ملعلا ةرضح .
 وأ ىبن وأ لوسرل الإ كلذ نوكي الو ىلاعت هللا نع ةبوجألا ىف ةباينلا ةرضح ملع
 ملع اهنمو ٌلاد باطخ نع الو ُلِجت نعال ىهلإ باطخل عامس نع ثراو
 عدوأ نيأ نمو عئادولا ةرضح ملع اهنمو قلخلا ملع نع هللا ملع زييمت تارضح
 ىلع داز اميف وأ دحاو ىف هعدوأ لهو ؟ ملاوعلا نم هقلخ ىف هملع ىلاعت هللا
 ؟ دحاو

 .؟4: ةيآ دعرلا ةروس )١(
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 : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رشاكتلا ةروس مولع نم ةكرابما ةولخلا هجتنت اممو

 نازيمتي اذامبو ةداهشلا ملاع ىف ناتضبقلا اهيف زيمت ىتلا ةرضحلا ملع

 رابخألا باحصأو ءاملعلا ىلع ةلالدلا ةرضح ملع اهنمو بيغلا ملاع ىف هب
 ملعلا ىف مهيواسيف ىلاعت هللا نع هب نوتأي ام مهنم دبعلا ىقلتيف مهفرعيل ةيهلإلا
 هديفتست نأ لبق انملعب انتيؤر نم متأ هللاب ءاملعلا ملعب الثم ىلاعت هلل انتيؤر نأل

 صخي ال رابتعالا ملع نأ ملعي هنمو تاهجلاب رابتعالا ةطاحإ ملع اهنمو مهنم

 نمل ةلالدلا ىطعي ميظع ملع وهو ماعوه لب ةهج نم ةهج الو لاح نم الاح

 ثيح نم ىهلإلا ىهنلاو رمآلا ةرضصح ملع اهنمو ةيدوبعلاب هللا ىلإ عجر
 امو ةقراخلا معنلا لاسرإ ةرضح ملع اهنمو ريخلا لامعأو ةدابعلا ىف ةدهاشملا

 نيأ ىلإو ريخستلا ىف تارخسملا ىوق ملع اهنمو بجحي ال امو اهنم دبعلا بجحي
 اذامبو تيملا ىف لوهجملا توملا تارضح ملع اهنمو هيف اورخس اميف مهاوق ىهتني

 ردي ملو ريحتف كحضي هآرف لساغلا هيلإ رظنف تام هنأ مهضعبل عقو امك فرعي

 ىتلا مولعلاراثآ ةرضح ملع اهنمو تيم رمألا سفن ىف وهو ؟ تيم مأوه ئحأ

 ملع وهو ؟همكح امف هب ملاع وهام هيفرثؤي ملو ملعلا ىعدا نمو ملاعلا ىف
 هملع عم رانلا ىف هسفن ىمري القاع انيأر ام هنإف سحلا هيف لاكشإلا ثروي لكشم

 قازحإلل ابلظ اهيف هسفن ىقليف انابزق اهذختي نم ةدحاولا نيتفئاط الإ هقرحت اهنأب
 ملع اهنمو ملاعلا ىف رثأ هل ملعلا نأ اذهب انملعف هقرحت ال اهنأ ملعي نموأ اهيلإ ةبرق

 . ةيآ اهاري نم ىلع اهقحامو لدت اذام ىلعو معنلا تايآ ةرضح

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 رصعلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ىندألا هبلط ىف بلاطلل بجوملا ببسلا امو ىلعألاو ىندألا ةرضح ملع
 دعبلاو برقلا ةرضح ملع اهنمو امهنم دحاو لك ةبترمب هملع عم ىلعألا هكرتو
 ملع اهنمو ىلاعت هللا ىلع ةلادلا تايالا نم امهترضح ىف امو ىهلإلاو ىنايكلا
 دقتعي ناك دقو نظ ال ملع هنأ نظلا بحاص ملعي اذامبو ملعلا نظلا ةقفاوم ةرضح

 نم نوقحلي نمبو ةيصاصتخالا بترلا لاوحأ ةرضح ملع اهنمو نظ كلذ نأ
 اهنمو ةيهلإلا ةلاوحلا تارضح ملع اهنمو ءامسألا نم مهيلإ رظني امو فانصألا
 . فالتخالوه امنإ مهيلع لاوحألا فالتخا نأ ملعي هنمو ىلعألا الملا ةرضح ملع
 ال ىنعأ هللا ىلإ بسني الام لك ةرضح ملع اهنمو مولعملا مهماقم ىف تادراولا
 وهو ملاعلا كشي نيأ نم ملع اهنمو ؟ىدوجو وأ ىمدع رمأ وه لهو هب فصوي
 هنع دبعلا لأسي ام تارضح ملع اهنمو ؟ كاشلا ةروصب رهظي اذامإو كاشب سيل
 . لأسي ال امو لامعألا نم هربق ىف

 : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةزمهلا ةروس مولع نم ةكرابما ةولخلا هجتنت اممو
 هنمو مهنيب لصفلا دنع هدابع هللا عمجي اذام ىفو عمجلا ةرضح ملع

 ىعدا نم لك نأو ىوعدلا ةرضح ملع اهنمو نولصفم ةرضحلا هذه ىف مهنأ ملعي
 'ةرضح ملع اهنمو جاجحلا ةرضح ملع اهنمو هاعدا ام ىلع ليلدلاب بلوط ارمأ

 . ملع اهنمو تالالدلا ةيؤر دنع لوقلا ةرضح ملع اهنمو حاورألا نيب ىربتلا
 ملعي اهنمو روضحلا ةرضح ملع اهنمو اهسانجأب ءايشألا قاحلإو داعملا تارضح
 اهنمو كانه هل لاقي ال امو لوقي ال امو كانه هل لاقي امو لوقي ام اهب ققحت نم

 ىلإ سيل رشلا نأ عم اهرشو اهريخ ىلاعت هللا ىلإ اهلكرومألا در ةرضح ملع
 ام ملعي هنمو عناوملا ةرضح ملع اهنمو ىهلإلا كاردإلا تارضح ملع اهنمو هللا
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 ةكئالملاو ضرألاو ءامسلا ءانث ملع اهنمو فيرش ملع وهو ةيؤرلاب مالتحالا عنمي
 ءانث ملاع لكل هنإف مهبر ىلع هب نونثي ام ةفرعمو قلخلا رئاس نود هللا ىلع

 مث (6 ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حبست ): ىلاعت لاق هريغل نوكي ال صاخ

 تادراولا ىطعأو لقعي نم عمج ضرألاو تاومسلا عمجف .('14 نهيف نمو ) لاق .
 حيبقلا ىفخأو ليمجلا رهظأ نم ناحبس  مالسلا مهيلع  روتسلا ةكئالم ءانث

 اهنمو ىوقلا نم ىناحورلا ملاعلا ىف ام ةفرعمو تايانكلا ملعو هيبشتلا ملع اهنمو
 الإ ىشمي ال ملاعلا ىف ىشمي نم لك نأو ملاعلا ىف ةثوثبملا لئاسرلا ةرضح ملع
 كلذ لقع نمل اهل ىعست ةلأسر ىف ىه اهتكرح ىف ةدودلا ىتح ةلاسرب الوسر

 . فيرش ملع وهو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ليلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 ةرضح ملع اهنمو بسنلا رئاس نع اهزييمتو ةردقلا راثآ ةرضح ملع

 باوبألا ةرضح ملع اهنموأ؛)(حتفلا ءونب انرطم ةريرهوبأ لاقو)(")ءاونألا

 )١( ءارسإلا ةروس :44

 44 : ءارسإلا ةروس (1)

 .عيبرلاو ءاتشلاو فيصلا نم اهلك ةنسلا ةنمزا ىف علاطملا ةفورعم امجن نورشعو ةينامث ءاونألا (1)
 ىف هلباقي رخآ علطيورجفلا عولط عم بزغملا ىف مجن ةليل ةرشع ثالث لك ىف اهنم طقسي فيرخلاو
 مث ةنسلا ءاضقنا عم اهلك نيرشعلاو ةينامثلا هذه ءاضقنأو ىمسم مولعم امهالكو هتعاس نم قرشملا
 مجن اهنم طقس اذإ ةيلهاجلا ىف برعلا تناكو ةلبقملا ةنسلا فانئتسا عم لوألا مجنلا ىلإ رمألا عجري

 كلذ ىلإ كلذ دنع نوكي بيغ لك نوبسنيف حاير وأ رطم كلذ دنع نوكي نأ نم دبال اولاق رخآ علطو
 هنأل اءون ىمس امنإو لاق ءون اهدحاو ءاونألاو « كامسلاو ناربدلاو ايرثلا ءونب انرطم نولوقيف مجنلا
 .١/171ج برعلا ناسل علطو ضهن ىأ اءون ءوني قرشملاب علاطلا ءان برغملاب اهنم طقاسلا طقس اذإ
 دقو حبصأ اذإ لوقي ناك ةريره ابأ نأ هغلب هنإ لاق 457 مقرب أطوملا ىف كلام مامإلا ىور (4)
 امو اهل كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام ١ : ةيآلا هذهولتي مث حتفلا ءونب انرطم سانلا رطم

 . ؟ هدعب نم هل لسرم الف كسمي
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 هلقعت عنمل ءاطع ىهلإلا عنملا نأ ملعي هنمو عنملا ةرضح ملع اهنمو اهبتارمو

 اهنمو ؤطاوتلا ردق ىلع ىهلإلا باطخلا ليزنتو ىهلإلا ديدحتلا ةرضح ملع اهنمو
 قلخلا در ةرضح ملع اهنمو هدابع نم ركشلا بلط ىف ىهلإلا ءابنإلا ةرضح ملع
 زييمتلا ةرضح ملع اهنمو قالطإلا ىلع ةدعاوملا ةرضح ملع اهنمو ىلاعت هللا ىلإ
 ةازاجملا تارضح ملع اهنمو ءايلوألا نيب ءالولا ةروصب نيرهاظلا ءادعألا نيب

 نم هنأو ملاعلا نيب اميف ةيالولاب ىلولاو ةوادعلاب دبعلا ةازاجم نازيم فرعي هنمو
 ةوعدلا ةرضح ملع اهنمو هدنع ةقيقح ال طلخم وهف اودع ىلولاو ايلو ودعلا ذختا
 امنإف هسفن ريغلو هللا ىلإ ىعد نإو هسفن ىلإ وعدي امنإ عاد لك نأ ملعي اهنمو
 . ةبترملا ىف هلاكشأب سنألا ءاعدلا كلذب بلطي هنا كلذو هسفن ثيح نم وعدي

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 شيرق ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 : روجألا زييمت ةرضح ملع اهنمو لامعألا ىلع باوثلا بيترت ةرضح
 اهباحصأ فرعي نأ دبالو روجألا ىف بتارم ىهو ريبكلاو ميركلاو ميظعلا اهنم نإف
 ' ىف ديقم وه لهو ديقتي ال ىذلا قلطملا ءارجإإلا ملع هنمو اهبجوت ىتلا اهلامعأو
 رجأ دحاو لكف ةعبرأ ناسنإلا ةأشن نأ امك ةعبرأ روجالا نإف ؟ ال مأرمألا سفن

 ءارو ام ةرضح ملع اهنمو هبساني ام ىلإ رجأ لك بسنيف ةصوصخم ةفص ىلع
 اهنمو بيجع رس وهو ةدهاشملا هنسحت ىتلا حيبقلا ةرضح ملع اهنمو روتسلا .

 روهظلا ةرضح ملع اهنمو مهألاوه امبو هسفنب ناسنإلا لالقتسا ىلع ثحلا ملع

 ةرضح ملع اهنمو ةيلفسلاو ةيولعلا ىوقلا نم تالماحلا ةرضح ملع اهنمو ءافخلاو
 ةععماجلا ةرضحلا ملع اهنمو دشأو ديدش نم نيفوصوملا ىف تافصلا لضافت

 اهنمو نكاسلاو كرحتملاو نطاقلاو لخادلل معنلا ةرضح ىهو ةيناسنإلا عفانملل

 مأو هريخستب هيلإ ىهتني لجأ هل رخسم لك لهو تارخسملاو ريخستلا ةرضح ملع

 وحن لاثمألا تارضح ملع اهنمو ؟ هل لجأ ال هضعبو لجأ هل هضعب مأ ؟ ال
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 دنع اولوقي ملو تطقس ريبخلا ىلع مهلوقو .('!(نيقيلا ربخلا ةنيهج دنع ) مهلوق
 قحلا روهظ ةرضح ملع اهنمو تطقس وميلعلا ىلع اولاق الو نيقيلا ملعلا ةنيهج

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 نوعام ا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولغلا هجتنت اممو.

 ةرضح ملع اهنمو هسفنب درفنم فلكم لك نأ ملعي هنمو دارفنالا ملع

 مولعلا نم نوكي ام ةرضح ملع اهنمو رثؤي ال نميفو ىعادلا رثؤي نميفو لئاوقلا
 اهلك ضارعألا ملع اهنمو ةقيقح روبقلا ىه امو مهروبق ىف روبقلا لهأل لاوحألاو

 لصحي ام ةرضح ملع اهنمو ؟نايعأ اهل ةيدوجو رومأ مأ ةيمدع بسن ىه لهو .
 ىف ءايبنألا عابتأ بتارم ةرضح ملع اهنمو باجحلاو ةزعلا نم ةيانعلا لهأل
 ملع اهنمو ىنمتلا ةرضح ملع اهنمو ديزملا ةرضح ملع اهنمو ةصوصخم عاونأ
 ةرضح اهنمو هيلع ىه ام ىلع دوجولا بتارم ىف ةيهلإلا ةمكحلا نايرس ةرضح

 اهب ىداني نيأو ةدايسلا ةمحر ةرضح ملع اهنمو ةماعلا ةمحرلاب ىهلإلا قبسلا .
 ؟ ليهستلا ميخرتلاو « مخرملا ءادنلا ةمكح امو ؟اهقحتسي اذامبو اهب ىداني نملو
 . ةلهس ىأ لالدلا ةميخر ءانسحلا ةأرملا ىف لاقيف ناسحلا هب فصوي اذهلو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ةنيهج هل لاقي لجر ةنجلا لخدي نم رخآ لاقف ةنيهج ثيدح ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا ركذ(١)
 كلام هاورو لاقو دادغب خيرات ىف ىدادغبلا بيطخلل هازعو نيقيلا ربخلا ةنيهج دنع ةنجلا لهأ لوقيف

 . فيعضومهو رمع نبا نع
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 رثوحكلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اهمو

 ىف الإ نيع اهل سيل مكحلا نإف ءىش لك عمج اال مكحلا عمج ملع
 اهعاونأ فالتخا ىلع ةلاسرلا ةرضح ملع اهنمو اسحو ىنعم ةصاخ بيترتلا

 فلتختو لسر رشبلاو لسر ةكئالملاو لسر ءايبنألا نإف هيلإ لسرملا فالتخال
 ةداعسلا ىلإو ىلاعت هللا ىلإ ةلصوم عئارش كلذ لكو لاوخألا فالتخاب ةلاسرلا

 . ةمحرلا شرع نم تازن اهلك اهنأل ىغبني الو اهيف جاجوعا ال ىتلا ةمئادلا .
 الإ ةمأ نم امف اهمكح نع اهممأ جرخي ءىش اهيف رثؤي الف ةزعلاب ةيدترم
 عضو ةرضح ملع اهنمو اهب تبطوخ ىتلا ةعيرشلا اهقحلت امك اهقحلت ةمحرلاو
 ةمكح ملعي هنمو ؟ةرخآلا ىف عضوت مل ملو ايندلا راد ىف ملاعلا ىف عئارشلا
 . ةالصلا هيلع مدآ ىلع ريجحتلاك الوأ ةرخآلا رادلا ىف اهنم عضو ام تيقوت

 ةمايقلا موي دوجسلا ىلإ هدابع ىلاعت قحلا ءاعدل ىرخأو ةرجشلا برق ىف مالسلاو
 .ةدجسلا هذهب مهنازيم لقثيف فارعألا لهأ نازيم حجري ىعرشلا مكحلا اذهبو
 مهلخدي ام مهل سيل فارعألا روس ىف مهلزنم ناك ام دعب ةنجلا ىلإ نوفرصنيف
 . ىوق نم لدعت اهنأو نمؤملا ةوق ةرضح ملع اهنمو ةنجلا مهلخدي ام الورانلا
 ملع اهنمو مهودع ءاقل نم اورفي ال نأ نينمؤملل عرش اذهلو نيريثك ىوق نيرفاكلا
 اهنمو أطخلا كلذكو ةمألا هذهل ةمحر اهنأو ملاعلا ىف ةلفغلا دوجو ةمكح ةرضح

 دييقت ةرضح ملع اهنمو فاضملا ريغو قلخلا ىلإ فاضملا قحلا ةرضح ملع
 ىف اهنم دييقتلا دح ىهتني نيا ىلإو هب تماق نميف اهماكحأ راثآ دوجوو ىناعملا
 ظ . هدحو ناسنإلا ةأشن

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 ( نورضاكلا ) ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 موي قوفلا ةهج ىلإ راصبألاو هوجولا عفرت اهلجأل ىتلا بابسألا ملع
 ملع اهنمو ؟رايتخا نع مأ قلخ نم بذج نع عفرلا لهو ايندلا ىفو ةمايقلا

 نيع ىف روبجموهف امهادعتي ردقي ال امهنيب ناسنإلا نأو ردقلاو ءاضقلاةرضح .
 تافص ردقلاو ءاضقلا لهو مهفاف هل هنأ ال هل بحاصم رايتخالاف هرايتخا

 قئاسلا امهو ىداهلاو ىدهلا ةهج ناتهج الإ هنم اهل سيل وأ اهلك ناسنإلل
 امهنوري ةرخآلا ىفو نيذه دوهش نع مويلا سانلا ىمعأ ىذلاأمو ؟ديهشلاو

 عبرألا كلاسم هل ناطيشلاو تاهجلا رئاس نود مامألاو فلخلاب صتخا اذاملو

 نيديلا مكحب لامشلاو نيميلا ىلع فارشإلا امهل مامإلاو فلخلا اكلم لهو تاهج
 اهنم ةدحاو لك نم ةدحاولا ديلا تلطعتل لامشلاو نيميلا امهل ناك ولو امهل نيتللا
 توم تارضح ملع اهنمو مامألاو فلخلا امهل نوكي نأ دبالف هامزتلا نم قح ىف
 وأ ببس الب هللا له مهلك قلخلا تيمي نمو تاوملا ءايحإ ىنعم امو ايندلا ىف رافكلا
 دسجلا اهب ماق ىتلا طالخألا ضعب وه له ؟ كلملا كلذ وه امو ؟ كلملا
 تاومسلا ةكئالم نم كلم وهوأ هللا ةكئالم نم اضيأ طالخألا نإف ؟ىناويحلا

 . دعب حورلا ةرضحو توملا دعب مسجلا اهيلإ لوؤي ىتلا لاوحألا ةرضح ملع اهنمو .
 ةروصلاب وأ ضرعلاب ةأشنلا نيعتت لهو امهنم ثعبلا ةخفن ىف ثعبي نمو توملا
 رشحلا تقو ىلإ اهيف كسمي ىتلا ةرضحلا امو ناوكألاراثآ ةرضح ملع اهنمو
 مهقيلكت نامز ىف اهنع تردص ىتلا نيفلكملا راثآ ىهو ؟ اهيلع اهباحصأ فقويف
 غلبي مل ىذلا صخشلاو هلقع ىلع بولغملاو مئانلا لثم فيلكتلا نامز ريغ ىف ال

 ةنودجمب بلاط ىبأ نب ىلع رم لاق سابع نبا نع لاق 145 مقرب هكردتسم ىف مكاحلا ىور )١(
 مجرتأ نيئمؤملا ريمأ ايرمعل لاقو ىلع اهدرف اهمجرب باطخلا نب رمع رمأو تنز دقو نالف ىنب
 نع ثالث نع ملقلا عفر لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ركذت اموأ لاق معن لاق هذه

 ىلخف تقدص لاق ملتحي ىتح ىبصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نعو هلقع ىلع بولغملا نونجملا
 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه اهنع
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 عباتت ةرضح ملع اهنمو فيلكتلا راد لقن ملو فيلكتلا نامز انلق اذهلف .2') ملحلا :
 اهيلع تفلتخا ام اهنإف ةيدمحملا ةمالا هذه فالخب انلبق ةدحاولا ةمآلا ىف لسرلا

 هيلع ترجو اهعرشب ماقو اهب قحتلا الوسر ناك نم اهيف رهظ نإ لب لسرلا
 . ملعي هنمو حئاصنلا ةرضح ملع اهنمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم عرش ماكحأ
 اهلوه ام ضرعلا مكحب اهل مركلاو لخبلا ىلع تلبج ةيناسنإلا ةأشنلا هذه نوك
 اهنيب اهل سيلو ؟ ميركلارجألا اهل حص نيأ نمف ةباثملا هذهب تناك اذإو ؟ ىتاذ

 موق ميظعلا رجآللو ةيتاذ هل ةمظعلاو ىتاذ رخآلا مركلاو ةيتاذ ةبسن مركلا نيبو
 . ثعاوبلا بابسأ فالتخا ملع اهنمو نوصصخم موق ميركلا رجأللو نوصصخم
 ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلاو ميلستلا ةرضح ملع اهنمو نيلقثلا ىف لامعألا ىلع
 ملعي هنمو كلملا ةرضح ملع اهنمو هب مئاقلا ةفصو ىنمتلا دئاوف ةرضح ملع اهنمو

 هل نأب هسفن فصو ىتح ىلاعت عزاني نملف ىلاعت هلل اكلم هلك ملاعلا ناك اذإ هنأ

 .. ضرألاو ءامسلا ىف ادونج

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 رصنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجتنت اممو

 امو ةدحولاب توعنموه امم ىلاعت هللا ىلإ فاضي نأ حصي ام ملع

 فشكلا ةرضح ملع اهنمو ؟ملاعلا ىفاهرثأ امو ؟ ةدحولا هذهرثكت ببس

 .امو ليلد هنأ هب ملعلاو ليلدلا روهظ عم لوبقلا مدع ةرضح ملع اهنمو ىروصلا

 اهنمو تامولعملا ضعبل وه مأ ليلد مولعم لكل لهو ؟ ليلد هنأ لهج نم ببس
 عامتجالا ةرضح ملع اهنمو عجري امم جرخ ام عوجر مدعو ةعجرلا ةرضح ملع
 نم ناويح لك ثعبي لهو فلكم ريغو فلكم نم ايندلا ملاع اهيف عمتجي ىتلا

 نوفعبي وأ نيفلكملا ىلع ىلاعت هللا نم ةجحلاو ةبلاطملا هب موقيل رجحو تابن

 هيلإ لوؤي ام ملعي هنمو ىلاعت هللا دنع مولعملا ريخلا نم كلذ ىف مهل امب مهسفنأل

 ضرألاو ءامسلا ملاع ىف انل ىلاعت هللا نزتخا ام ةرضح ملع اهنمو ثعبلا دعب
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 ملع اهنمو ارجأ لمكأ امهيأو بجاولا ريغو بجاولا ركشلا ملع اهنمو عفانملا نم
 اذه نم لهو نيجوز ءىش لك نم ىلاعت هللا قلخ اهلجأل ىتلا بابسألا ةرضح
 مويلا لصفي ىذلا نامزلا ةرضح ملع اهنمو ؟ ال مأ ةروصلا ىلع مدأ قلخ ملعلا

 ملع اهنمو هل ةكرح ال نم ةكرحو هل نوكس ال نم نوكس ةرضح ملع اهنمو
 تافصلا فالتخا ملعي هنمو ؟ال مأ اددع نوصحي لهو نيرفاسملا لهانم ةرضح
 نيرفاسملا قرط عيمج ملع هنمو مهلهانمو مهقيرط فالتخاب نيرفاسملا ىلع

 ضعبو نيرفاسملا ضعب نيب لوحت ىتلا بابسألا ملع هنمو اهيف رعو ال ىتلا

 ىربجلا رفسلاو ىرايتخالا رفسلا نيب قرفلاو مهرفس ىف هودصقام

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 (تبت )دسملا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 ال هلظ عم صخشلاك قحلي ال ىذلا قباسلاو قحلي ىذلا قباسلا ملع
 اهنمو فيرش ملع وهو نيرفاسملا لاوحأ نم كلذ ريغو هلظ هقحليو ادبأ هلظ قحلي
 ةمايق ملعي هنمو ىربكلا ةمايقلا هئاضقنا دعب نوكي ىذلا ماعلا نامزلا ةرضح ملع
 لاق نيرشنلا نيب قرفلاو مهتدم ءاضقنا نايبو ىرغصلا تادلوملاو تاناويحلا

 خزربلا ىلإ مهرشحف .(')هتمايق تماق دقف تام نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .
 اهنمو ةمحرلا هاجرتت نمو ةمحرلا ىجرتي نم تافص ةرضح ملع اهنمو ةمايق
 ىتلا ةيلقعلا تالالدلا ىف رظنلا نع ضارعإلل ةبجوملا بابسألا ةرضح ملع
 اهلولدم فلتخي لهو ةداتعملا تايآلا نم ئجت مل ىتلاو لسرلا اهب تءاج
 ءىجي لوسرلاك ليلدلا ىف رظنلل لادلا كرحي ىذلا دصق وأ لادلا دصق فالتخاب
 دوجو ىلع ةلالد نوكت اهنيعب ةلالدلا كلتو ؟الوسر هنوك ىف هقدص ىلع ةلالدلاب

 مذي لهو مذلا ىف لجو زع هللاب ىسأتلا ةرضح ملع اهنمو قلخلا زجعو قلخلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سنأ نع ١1١7 مقرب رابخألا سودرف ىف ىمليدلا ىور )١(
 . ةعاس لك هورفغتساو هنورت مكنأك هللا اودبعاف هتمايق تماق دقف مكدحأ تام اذإ لاق
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 ملع اهنمو ؟عرشلا ناسلب اهل مذي ال وأ ةقيقحلا ناسل ةهج نم هريغ ناسنإلا
 ىف هيلع ىقبي كلذ لهو هيلع ناسنإ لك ضبقي ام ملعي هنمو بقاوعلا ةرضح
 فشك دنع هلودبي ام ىلع ضبقي مأ لاحلا هيلع ريغتي مأ هيلع رشحيو خزربلا
 : ملع اهنمو ؟ ال مأ ءاطغلل فشكلا نيع ضبقلا نيع لهو ؟ضبتقلا لبق ءاطغلا

 ؟فقوتي ال مأ لاؤس نع اباوج درلا نوكي لهو نيملكتملا ىلع باوجلا در ةرضح
 ملع اهنمو مهروبق نم نورشتني نيح لاوقألا ىف قلخلا فالتخا بابسأ ملع اهنمو
 هئايفصأو هبابحأ نع درلا ىلوتب ىلاعت قحلا عارسإل ةبجوملا بابسألا ةرضح

 ؟ءادتبا وأ ةلباقملاب عارسإ كلذ لهو

 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 صالخإلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 . لك نأ ملعي هنمو ايؤرلا ةرضح ملع اهنمو ةيهلإلا سارعألا ةرضح ملع
 سنألا ةرضح ملع اهنمو ناك نم ىئارلا ناك هتعنو هتروص ريغ ىري ال ءار
 ْ سيل هنأل هللاب ال ةداعتسملا 5 ةروصلا ىهو هلثمب الإ سنأي ال ناسنإلا نأ ملعي هنمو

 . نع ىنغي لغش مث لهو لغتشي نمعو لاغتشالا ةرضح ملع اهنمو ءىش هلثمك
 ..سوفنلا اهبستكت ىتلا تالاحلاو تائيهلا ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ ةيلكلاب هاوس

 ءامسألا ضعبو ةمحرلا نم ىهلإ مسا لكل ام ةرضح ملع اهنمو ايندلا رادلا ىف
 ىذلا قاقحتسالا ةرضح ملع اهنمو اهنم ةمحرلا باهذ اهرهاظب ىطعت ةيهلإلا
 قاقحتسا ال ةفصلا قاقحتسا وهف ةفصلا نم هيلع وه ام ثيح نم ملاعلا هقحتسي

 فيكو ركذلا ىف ضعب ىلع ءامسألا ضعب ميدقت 3 ةمكح ملع اهنمو فوصوملا

 نع ىنوكلا دعبلا ةرضح ملع اهنمو ؟رهظ نيأ نمو رخأتملا ىف مدقتملا رهظ
 نع .(')طبختلا بابسأ ةرضح ملع اهنمو نيتبترملا ىدحإ نم برلا ةرضح
 ش . حاضيإلاو ماهيإلا ةرضم ملع اهنمو فشكلا دوجو عم ضوهنلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 )١( 757/1ج برعلا ناسل فقوتف هيلع هفقو طبثتفرمألا ىلع هطبث .
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 قلفلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننت اممو

 تابنلاو نداعملا رئاس ىفو ناسنإلا ةأشن ىف نامزلا هيطعي ام ملع
 اهنمو دحاولا داجيإ ىلع تافصلاو ىديألا نم ريثكلا عامتجا ملع اهنمو ناويحلاو .

 ةضايرلا ةرضح ملع اهنمو هأشنأ هنوك نم ئشنملا هئشني ام كيلمت ةرضح ملع ٠

 ىف اهل امو معنلا ةرضح ملع اهنمو ةينوكلا ةضايرلا نيبو اهنيب قرفلاو ةيهلإلا
 سكعو هيبشتلا ةرضح ملع اهنمو داعيملاو أدبملا ةرضح ملع اهنمو ةرخآلاو ايندلا
 ريثأت هنمو ريثأتلا ةرضح ملع اهنمو هيبشتلا هب عفني ىذلا لصألا وه امك هيبشتلا
 درو امكرانلا ىف ءاملاو ءاملا ىفرانلا دوجوو ىهلإلا ملعلا نم دادضألا عامتجا
 ىف ملاعلا تافص ترهظأ ىتلا ةرضحلا ملع اهنمو ةنسلا نونكم ىف انمضتم

 ملع اهنمو ؟ توربجلاو كلملا نم هظح نيأو توكلملا ةرضح ملع اهنمو هنيع

 . فيرش ملع وهو هليصافتو ءارسلا دمح

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف

 ساسنلا ةروس مولع نم ةكرابملا ةولخلا هجننن اممو

 راشأ امك هتمحرو هب قفرلاو جرخ اذإ نينجلا ىلع اميسال ةقفشلا ملع
 اهنمو. (')( انريغص محري مل نم انم سيل ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق اهيلإ
 ' ىلع وه اميف كلاب نيقيلا بحاص فاصنإ حصي لهو كشلاو نيقيلأ ةزضح ملع
 ةماع ىلع ملعلا نم ىلاعت قحلا هب درفنا ام ةرضح ملع اهنمو ؟ال مأ هيف نيقي
 ملع اهنمو هملع ىف هوعزانو اورعشي ملف كلذ عمو مهتصاخ ىلع ال هدابع

 هعبط مكح نع لوزي ال امرمأ هعبط ىف نم نأ ملعي هنمو عبطلا مكح ةرضح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هب غلبيورمع نب هللا دبع نع ظفلب 7١5 مقرب هكردتسم ىف مكاحلا هاور )١(

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه انريبك قح فرعيو انريغص محري مل نم انم سيل مث لاق ملسو هلآو
 . بيرغ ثيدح اذه لاقو 18 مقرب ىذمرتلا هأورو ملسم
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 ريغت ملع اهنمو بلغأ عبطلاو لاوزلا مئادب سيلف هليزي ضراع هل ضرع نإو
 ةيانعلا تارضح ملع اهنمو كلذ مهل لصح نيأ نمو ةكئالملا ىلع لاوحألا
 صوصخلا ةرضح ملع اهنمو ةلجعلاو ةانألا ةرضح ملع اهنمو هيف ملاعلا تاقبطو
 .راذنإلا صوصخو ةراشبلا مومع ةمكح ملعي هنمو مومعلاو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةروسلا هذه مولع تاهمأ هذهف
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 دمحلاو ميركلا نآرقلا مولع نم هزاربإ ىلاعت هللا دارأ ام رخآ اذه نكيلو
 نم ميظعلا هللا رفغتسأو هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل
 رشاعم اوملعاو ىبر ههركي امم ىنانج هيلع ىوطناو ىناسل هب قطن ام عيمج
 فشك الو ةولخ الو دادعتسا لامك الو لمع الو ملعب مكيلع زيمتأ مل ىنأ ناوخإلا

 ' ءارقفلا سوفن اهيلإ ليمت ال ةيضرع فاصوأ اهلك رومألا هذه نأو كلذ ريغ الو
 مهتاوذل ةقحتسملا مهفاصوأ ضعب نموهو مهلثم قولخم رمأ كلذ نأب مهملعل
 لعلو ةرخآلا ىف الو ايندلا ىفرمأ ريبكب سيل امب هسفن لغتسي نأ لقاعب قيلي الو
 عيمج مكل ىركذ نم نازيملا ىف حجرأ ةدحاو ةرم ( ميظعلا هللا ناحبس ) لوق
 امم افصووأ اماقم هنم بلطن نأب ىلاعت قحلا انبلاطي ملو اهتباتكو مولعلا هذه
 انك ءاوس انيلع اهبجوأ ىتلا ةيدوبعلا غادأب انبلاط امنإ سفن ةيؤر وأ باجعإ هلخدي
 مهيلع ءايبنألا رشبلا نم قلخلا ىلعأو هب نيفصنم ريغوأ كلذب نيفصنم
 ' ىغبنيف فرح ىلع هللا ديبع نم مهريغب فيكف صلخ ديبع مهو مالسلاو ةالصلا
 لاح وأ ملع نم هعنم ءىش لك ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ هتريصب هللا رون نم لكل
 فصتا ام قوقحب مايقلا هتوفيف ماقملاو لاحلاو ملعلا ةذلب هسفن لغتشت التل فشك وأ
 ئف هيلع ىدانيف اهل قلخ ىتلا ةيدوبعلا بجاوب مايقلا نم هتاف ام ىلع ةدايز هب

 مل ءىش ىف طيرفت ىلع ءادن اذه .(6 اهتياعر قح اهوعر امف » ةمايقلا قوس

 )١( ؟ا/: ةيآ ديدحلا ةروس .
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 ذوعنف انيبأ وأ انبجأ سفن لك ىف هب نوفلكم نحن امب فيكف انيلع ىلاعت هللا هبجوي
 .. انعبط هيلإ لامو انسوفن هتفلأ ءىش لك نم هللاب

 نأ نيملسملا نم قح ىلع هل بجو نملو ىناوخإلو ىسفنل ىلاعت هللا لاسأو
 ناقتإلاو ناميإلا رونب انبولق روني نأو مادو ىوقتلل قفوو ماقأو ماقتسا نمم انلعجي .

 قلطي نأو ناسحإلا رونب انطابو ارهاظ كارشإلا كرش نم انسوفن صلخي ناو
 هترخآل لمع نمم انلعجي نأو ماهوألا ىلع ةينبملا لوقنلا دويق نم انلوقع لاقع
 امب الو اناوعدو اننونظب انحضفي ال نأو هاوجنو هرس ىف هلل هتبقارم عم هايندو
 نيملسملا هدابع نم انلعجي نأو اناوجن تارطخو انتالز حيبق نم انيلع هملع ىفخ
 هئالب ىلع نيرباصلا هماعنإل نيركاشلا هئاضمإو همكحل نيضوفملا هئاضقل

 لكأملاب رخافملا نع نيلفاغلا سانلا بويع نع مهنويع ةيمعلا هدابعل نيحصانلا
 هتابثإو هوحمب مهيف هبلقت نم نيفئاخلا هتايآو هللا تاعونصم ىف نيركفتملا سابللاو
 نوموادي مهتالص ىلعو نوفرعي ال هريغلو نولكوتي مهبر ىلع مه نيذلا
 نولمكي هللا نذإب مهصقنلو نورتسي مهنويعلو نوعفني هللا دابعلو نيعماق مهسوفنلو
 نيمآ نوعجري همكحو قحلا لوقلو نوبدأتي ءاينغألا عمو نوعضاوتي ءارقفلا عمو
 نب دمحأ نب باهولا دبع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا ريقحلا كلذ لاق نيمآ مهللا

 هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ الئاق ىنارعشلا ىراصنألا ىلع
 ةسورحملا رصمب ةئامعستو نيثالثو نيتنث 177 ةنس ةرخآلا ىدامج عباس خيراتب

 هباحصأو هلآ ىلعو ىكزلا رهاطلا ىمألا ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 ..ملسو نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ املك هتيب لهأو هتيرذو هجاوزأو

 هبحاصل رورسلا معن تلماكت باتكلا مت

 هبتاك نع هنمبو > هلضفب هلإلا افعو
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 ةحتافلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 ةرقبلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 نارمع لآ ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
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 ماعنألا
 فارعألا

 لافنألا
 (ةءارب ( هي ةيوتلا



 حلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 ؤوملا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 رونلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام

 ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام |
 ءارعشلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام |

 لمنلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 صصقلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 :وبكنعلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 مورلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام

 نامقل ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام |
 دجسلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 ١ ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 دس ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام

 رطاف . ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام |[
 سي ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام

 افاصلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام |

 ص ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 رمزلا .ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 رفاغ ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 تلصف ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
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 ارجحلا ةروس نم ةكرابملا ةولخلا هجتنتام
 ١ .راب ءيمعععلعيممم جو جج يع حجو هد حش همها ةهزوس نم ن 3 ًّه *م ةكرادملا ةولخلا هجتنتام
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 ١ (حرشن ملأ )حرشلا
 نيتلا
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 عاديإلا مقر .
 ١"




